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Sammendrag 
Hvordan kan seksualiseringsfenomenet i mediene ha påvirket hvordan norske 

videregåendeelever uttrykker seg i sosiale medier? Kan det trekkes sammenhenger mellom 

tradisjonelle fremvisninger av kjønnsuttrykk, og seksuell selvrepresentasjon? Hvordan 

påvirker teknologi hvordan seksualisering blir forstått? I denne masteroppgaven undersøker 

jeg hvordan 16-19 åringer definerer begrepet «seksualisert», og om selvseksualisering er et 

fremtredende fenomen på Instagram og Snapchat. Ved hjelp av en kvantitativ 

spørreundersøkelse har jeg vært i kontakt med 94 respondenter for å undersøke hva de deler 

på Internett, og hvilke grunner de gir for å kle av seg. Det analyseres med et teoretisk 

utgangspunkt i hvordan seksualisering av populærkulturen har synliggjort, idealisert og 

normalisert sex-snakk og den seksuelle (kvinne)kroppen. Oppgaven viser hvordan kropp har 

blitt gjenstand for å kommunisere identitet på «riktig måte» blant en ung, kroppsfiksert og 

eksperimentell aldersgruppe, både ubevisst og bevisst. Samtidig, engasjeres pornografi- og 

erotikkbegrepet for å si noe om holdningsendringer i postmoderniteten, og forståelser av 

offentlig og privat. Seksualiseringsdefinisjoner har blitt seksuelt eksplisitte og motiveres av 

både flørt og humor. 

Abstract 
How can the phenomenon of enhanced sexualization in the media influence the manner of 

which Norwegian high school students express themselves in social media? Is there a 

connection between traditional gender representation and sexual self-representation? How 

does technology impact the understanding of sexualizing? The objective of this master thesis 

is to investigate how 16-19-yeard-old high school students define the expression 

«sexualized», and if self-sexualizing is a prominent phenomenon on Instagram and Snapchat. 

By using a quantitative survey method, I have been in contact with 94 respondents to 

investigate what they share, and the reasons they give for undressing online. With basis in 

theory, an analysis of how the sexualizing of pop culture has highlighted, idealized and 

normalized sex-talk and sexualized the (female)body is performed. The master thesis shows 

how the body has been objectified as a tool for the communication of identity in «the right 

way» among a young, body fixated and experimental age, both consciously and 

unconsciously. At the same time, both the terms pornography and erotica are utilized to 

explain changes in attitude in postmodernism, and the understanding of what is public and 

private. Definitions of sexualization have become sexually explicit and are motivated by both 

flirtation and humor.  
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1 Introduksjon 
Et seksualisert mediebilde utgjør i dag den moderne populærkulturen. For å undersøke 

hvordan det påvirker en selvrepresenterende ungdomskultur i sosiale medier, gjør ett studie av 

seksualiseringsforståelse- og praksis aktuelt blant norske videregåendeskole elever. Tidligere 

har en mobil ungdomskultur vært beskrevet (Castells et al. 2007, Campell & Park, 2008, sitert 

i Abeele, 2014, s. 909; Livingstone, 2008, s. 394). Forskning viser at mange unge eier 

smarttelefoner og er aktive på sosiale medier. Derfor blir det nødvendig å inkludere 

nettbaserte applikasjoner for å forstå den mobile kulturen. Gjentagende bruk av 

internettverktøy og kontinuerlig eksponering for medieinnhold i en identitets- og 

utviklingsfase (Castells et al. 2007 sitert i Abeele, 2014, s. 909), reiser det nye spørsmål. Hva 

blir resultatet av en mobil livsstil og en seksualisert populærkultur?  

 

Fotografiet skapte en visuell kultur for seksualisert innhold, og er derfor ikke nytt med sosial 

medier i det 21.århundre (Livingstone & Görzig, 2012, p. 151). Spørsmålet blir hvordan et 

seksualisert samfunn (Attwood, 2009, introduksjon) påvirker identitetskonstruksjonen i 

selvrepresenterende medier. Alminneliggjøringen av sex og seksualitet har vært beskrevet 

som en offentlig intimitet, der skillet mellom offentlig og privat viskes ut (McNair, 2002, s. 

98). Teknologien har dannet nye bildedelingsdimensjoner hvor hverdagsmennesker deltar i en 

mindre profesjonalisert bildedeling av seg selv (Attwood, 2009, introduksjon). Sosiale medier 

bidrar til generasjonsmessige kulturforskjeller, og hvordan det påvirker seksualiserte 

identitetsuttrykk skal utforskes i denne oppgaven. Det er forslått av suksessen iboende 

moderne kommunikasjonsplattformer er forankret i sosialisering, og muligheten for å dele 

innhold som utforsker eller overskrider grenser (Abeele, 2014, s. 922). Tenåringer er 

selvbevisste, og er ofte svært opptatt av kropp og utseende (Tiggemann & Pennington, 1990, 

s. 306-311). Bildedelingstjenestene Instagram og Snapchat er aktuelle for å undersøke 

hvordan vi skal snakke om fenomenet selvseksualisering.   

1.1 Problemstillinger  
Med utgangspunkt i innledningen, er problemstillingen følgende: 
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Hvordan definerer norske 16-19 åringer begrepet «seksualisert» og er 
selvseksualisering et fremtredende fenomen på sosiale medier som Instagram og 
Snapchat? 

Jeg har i tillegg formulert fem forskningsspørsmål som enkeltvis kan være med på å si noe om 

seksualiseringsdefinering og selvseksualisering: 

1. Har norske 16-19 åringer ulik oppfatning om hva de definerer som seksualisert? 
2. Hvilke grunner gir norske 16-19 åringer for å kle av seg på Instagram og 

Snapchat? 
3. Opplever de et press for å kle av seg, og eventuelt hvorfor eller hvordan press? 
4. Er selvseksualisering gjennomført forskjellig på Instagram og Snapchat, og er det 

en forskjell i hyppighet? 
5. Hvordan ser brukere av sosiale medier på seksualisering i dag?   

 
Forskningsspørsmålene har fungert som temainndeling for spørreskjemaundersøkelsen, 

gjennomført av 94 respondenter. Empirien vil diskuteres i lys av et teoretisk perspektiv på 

seksualiseringen av samfunnet, synliggjøring og holdninger ovenfor den seksuelle kroppen og 

hvilke teknologiske forutsetninger som tilrettelegger for selvseksualisering.  

1.2 Begrepsformuleringer og tidligere forskning  
For å kontekstualisere tematikken, vil jeg innledningsvis redegjøre for hvordan 

forskningsfeltet har forholdt seg til seksualiseringskulturen, og aktualisere oppgavens teori. I 

populærkulturellemedier er det store mengder seksuelt innhold, og særlig er det kvinner som 

objektiviseres og fremstilles seksuelt. Psykolog Monique L. Ward, med hovedfelt i medier, 

seksuelle uttrykk og kjønnsidentitet, utga i 2016 en sammensetning av 135 engelskspråklige 

studier om seksualisering mellom 1995 og 2015. Inntil 1990, har det vært tradisjoner for å 

forske på sexistiske representasjoner, og mediene ble ofte beskyldt for å posisjonere kvinner i 

«offerrollen». Den seksuelle diskursen har ført til et fenomen med følgende definisjoner; 

objektivisering, seksuell objektivisering og seksualisering (Ward, 2016, s. 560-563):  

Seksuell objektivisering oppstår når den menneskelige kroppen eller dens seksuelle 
funksjoner blir instrument for å representere et menneske. Med andre ord, .... 
mennesket blir behandlet som en kropp eksisterende for andres bruk og nytelse 
(Fredrickson, Roberts, Noll, Quinn & Twenge, 1998, sitert i Ward 2016, s. 561).  
                (Egen oversettelse) 

Tilsvarende i objektiviseringsteoriene, er «objectified body consciousness» brukt for å 

beskrive hvordan kvinnekroppen blir konstruert for å bli sett på av det motsatte kjønn. Det har 
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ført til en selvovervåkning som streber etter å imøtekomme hva kulturen har definert som 

standarder for å være attraktiv. Kroppen gjorde kvinnen til et objekt for seg selv (McKinley & 

Hyde 1996, sitert i Ward, 2016, s. 61), og hvordan kvinner ble «utsatt» for meninger om 

hvordan hun burde se ut, førte ytterligere til en selvobjektivisering (Fredrickson & Roberts 

1997, sitert i Ward, 2016, s. 61). Massemedia motiverte en adapsjon av kroppsperspektiver 

som resulterte i utseendemoderering og bekymring (Moradi & Huang, 2008; Fredrickson & 

Roberts, 1997, i Vandenbosch & Eggermont, 2013, s. 284). I 2007 ble seksualisering benyttet 

om både den seksuelle objektiviseringen, og om hvordan mennesker strakk seg til kulturelle 

idealer om betingelser og for hva som ble karakterisert for å være attraktivt eller sexy. 

Objektivisering er derimot ikke synonymt med seksualisering (APA, 2007 sitert i Ward, 2016, 

s. 561-562). Seksualiseringsbegrepet har vært gjenstand for inkonsekvente definisjoner for 

attraktivt eller sexy. I følge Bragg, Buckingham, Russel & Willett (2011) omfatter 

seksualisering- og objektiviseringsbegrepene i APA (2007), alle bilder av fysiske kroppsdeler. 

I følge Oxford Dictionary handler det om: Make sexual; attribute sex or a sex role to1, som på 

norsk oversettes til å gjøre noe seksuelt ved å tilegne det eller noen, seksuelle egenskaper. En 

konkret definisjon er også fraværende i norske oppslagsverk. Jeg vil benytte meg av begrepet 

selvseksualisering, ettersom objektivisering og seksualisering sammenlagt viser til 

seksualiseringsfenomenet.  

 

I 2011 publiserte sosiolog og feminist Jessica Ringrose et forskningsprosjekt om 14-16 

åringers selvrepresentasjon i det sosiale mediet Bebo 2. Både gjennom intervju og observasjon 

av Bebo og profiler, stadfestet hun seksualiserte og pornofiserte diskurser. Hun ønsket å 

undersøke et økende press for å visuelt fremstille, «the sexual self» (Gill, 2008 sitert i 

Ringrose, 2011, s. 100-101). Det var særlig jenter som ble påvirket av populærkulturelle 

idealer om feminitet og maskulinitet. Selvrepresentasjon var attpåtil mer eksplisitt enn 

seksualiserte fremstillinger i media (Ringrose, 2011, s. 101), der unge jenter eksperimenterte 

og promoterte seg som seksuelle varer. Det var tilsvarende for kvinnelige studenter i USA, 

der sosiale medier påvirket seksuell subjektivitet (Manago et.al 2008, sitert i Ringrose, 2011, 

s. 101-102). På Bebo var den seksuelle diskursen hovedsakelig hvordan gutter skulle få 

tilgang på den selvseksualiserte kvinnekroppen. Fremstillingene kunne være humoristisk 

betinget, men det var den overordnet kjønnsfremstillingen med en smal heterofil tyngde 

                                                 
1 Sexualize. Hentet 14.02.2018 fra https://en.oxforddictionaries.com/definition/sexualize  
2 Bebo er et sosialt medium 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sexualize
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(Ringrose, 2011, s. 102-103). Selv om elevene hadde forskjellige tilnærminger på 

seksualisering (bildevalg, symbolbruk o.l.) var den idealiserte kvinnekroppen gjennomgående. 

En populær quiz på Bebo: Are you sexy, flirty or a slut? skulle kategorisere spørsmålstakerne. 

En jente ble sexy og var illustrert med en svett dame ikledd håndkle og treningsbh, i mens 

flirty ble illustrert av en dame i treningstøy på en strippestang. Ringrose (2011) identifiserte 

stress i forbindelse med seksuelle idealer, også utenfor Internett. Seksuell identitet ble regulert 

etter kontekst og kulturelle idealer, og det var bekymring for og ikke være attraktiv. Det var 

gjerne bikini- og undertøysbilder som skapte press, og bikinibilder kunne oppleves som sexy, 

imens undertøy gjerne ble forstått som horete (Ringrose, 2011, s. 104-107). Seksualisering er 

imidlertid ikke bare underkastende og negativt. Å vise seksuell oppførsel og sexy feminitet 

har blitt et nøkkelelement medierte kommunikasjonssammenhenger (Gill, 2008, sitert i 

Ringrose, 2011, s. 110; Ringrose, 2011, s.2).  

1.2.1 Sosiale medier og bildedelingstjenester: norsk statistikk  

Instagram og Snapchat var i første kvartal 2018 registrert som populære medier, med 79 

prosent og 90 prosent oppslutning i aldersgruppen 18-29 år. Blant dem, var det 57 prosent 

daglig bruk på Instagram og 73 prosent på Snapchat. Jenter/kvinner var tildes sterkere 

representert med 88 prosent og 92 prosent, mot 70 og 87 prosent for menn (Ipsos, MMI, 

2018). Barn og voksne er ofte adskilt i slike mål, og statistikk om 16-17 åringer viser at 82 

prosent brukte Snapchat hver dag, mot 62 prosent på Instagram fordelt mellom kjønnene 

(Kantar, TNS, 2017). Bruk av sosiale medier øker med alderen (Medietilsynet, 2016), og i 

tillegg til kjønnstendenser, har tilsvarende mediebruk vært bekreftet tilbake til 2004 

(Endtestad, Brandtzæg, Heim, Torgersen & Kaare, 2004, s. 14). Norge er i toppen når det 

gjelder mobilbruk, og i første kvartal av 2017 eide 80 prosent i Norge en smarttelefon 

(Kantar, TNS, 2017). 71 prosent i alderen 9-16 år bruker mobilen til sosiale medier, der 80 

prosent bruker den til å ta og sende bilder (Medietilsynet, 2016). Fremveksten av 

smarttelefonen har vist klare tendenser for visuell kommunikasjon (Rettberg, 2014, s. 12). Det 

øker også med alderen (Medietilsynet, 2016), hvilket gjenspeiler seg i den høye 

bruksfrekvensen av Instagram og Snapchat i aldersgruppen 18-29 år og har blitt en 

primæraktivitet på Internett.  

1.2.2 Oppsummert: valg av problemstilling 
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1. I norske oppslagsverk er det mangel på tydelige definisjoner for «å seksualisere» og 

«seksualisering». Med denne oppgaven kan jeg gi en idé om hvordan seksualisering kan 

forstås, og hva som er gjennomgående blant videregåendeskole elever. Det kan gi indikatorer 

på om det er noe nytt å si om definisjonen etter sosiale medier.  

2. Tidligere seksualiseringsforskning har vært konsentrert om massemedier. I likhet med 

Ringrose (2011), ønsker jeg å tilføre kunnskap om seksualiseringsfenomenet i forbindelse 

med moderne medier. Teknologien har ført til fundamentale uttrykksendringer, og spørsmålet 

blir hvordan utviklingen i av seksualitet blir i møte med selvrepresenterende medier. 

3. Vi lever i en tid med et høyt forbruk og eksponering av medier. Alminnelige mennesker 

kan delta til innholdsproduksjon for store publikumsgrupper i en medieindustri som 

normaliserer og synliggjør seksualisering. Det er nødvendig å kartlegge hvordan det påvirker 

hverandre. En full innsikt krever imidlertid kunnskap også utenfor denne medievitenskapelige 

oppgaven, men det er et steg på veien.  

1.3 Oppgavestruktur og leserveiledning 
Foreløpig har jeg belyst tematikken og begrunnet valget av problemstilling og 

forskningsspørsmål. I kapittel 2 fokuserer jeg på seksualiseringshistorien, og hvordan 

populærkulturen har blitt seksualisert. Her gir jeg seksualiseringsfenomenet et historisk og 

teoretisk utgangspunkt. Kapittel 3 tar for seg relevante teknologiske forutsetninger, og 

identifiserer ulike tilnærminger for selvrepresentasjon. Teoriene og begrepsformuleringene 

beriker nyanser og perspektiver på seksualiseringskonteksten i en morderne mediehverdag. I 

kapittel 4, vil jeg redegjøre for hvorfor min metodiske tilnærming er hensiktsmessig, og 

hvordan den har blitt gjennomført. I kapittel 5 legger jeg frem datamaterialet som ble generert 

i forskningsprosessen, før jeg i kapittel 6 gjør en tolkningsmessig kategorisering og analyserer 

datamaterialet ved hjelp av teori og begreper. Avslutningsvis, i kapittel 7 oppsummerer jeg og 

konkluderer hovedfunn, samt presenterer forslag til videre forskning. 

 

Innsamling og lagring av data har foregått i overenstemmelse med personvernlysningsloven 

gjennom administrative sikkerhetstiltak gitt av Universitetet i Oslo. Forskningsprosjektet er 

godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD). Forskningsobjektet har en aldersfrekvens 

både over og under myndighetsgrensen på 18 år. I forbindelse med forskningsetiske 
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retningslinjer kan mindreårige fra fylte 15 år3 selv samtykke uten involvering fra foreldre og 

foresatte. Samtidig i sammenheng med lovbestemmelsen, har elevene fra fylte 16 år seksuell 

autonomi45 og respondentene har derfor avgitt et selvstendig fritt og informert samtykke. 

                                                 
3 Forskningsetiske retningslinjer. Hentet fra https://www.etikkom.no/globalassets/documents/publikasjoner-som-
pdf/60125_fek_retningslinjer_nesh_digital.pdf 
4 Sex og politikk. Hentet 11.01.2018 fra    
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_pocket_guide_norwegian_0.pdf 
5 Lovdata. Hentet 11.01.2018 fra https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1902-05-22-10/KAPITTEL_2-12#KAPITTEL_2-12 

https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_pocket_guide_norwegian_0.pdf
https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1902-05-22-10/KAPITTEL_2-12#KAPITTEL_2-12
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2 Den seksuelle revolusjonen: Teoretiske 
perspektiver på sex, seksualisering, seksuell 
identitet, pornografi og populærkultur 
Veien mot seksuell mangfoldighet og kulturell eksponeringsfrihet i moderne kapitalistiske 

samfunn har vært preget av patriarkalsk sexisme og livsstilstabuer (McNair, 1996, s. 170). 

Dette kapittelets formål er å presentere et teoretisk rammeverk for analysen av 

seksualiseringsforståelsen og selvseksualiseringen på Instagram og Snapchat. Kapittelet vil 

plassere oppgaven i en teoretisk tradisjon innenfor samfunns- og medievitenskapelig 

forskning på seksualitet og pornografi, og introdusere viktige begrepsformuleringer. 

Seksualitet har vært subjekt for menneskelig kulturuttrykk siden begynnelsen av nedskrevet 

historie (McNair, 1996, s. 43-44; Rettberg, 2014 s. 2), og smarttelefonen gjør det lettere enn 

noensinne å konstruere digital selvrepresentasjon i sosiale medier (Rettberg, 2014, s. 2).  

 

Denne oppgaven ønsker å belyse hvordan seksualisering har blitt en del av populærkulturen, 

og hvordan det overføres til hvordan unge tar i bruk sosiale medier. Kapittelet består av fire 

deler. Inndelingen er gjort for å belyse og kontekstualisere den historiske utviklingen av 

seksualiseringsfenomenet, og for å avklare begreper. Den første delen omtaler kulturelle- og 

ideologiske perspektiver som ligger til grunn for å definere populærkultur som begrep, og 

viser hvordan seksualisering kan defineres som et kulturelt fenomen. Den andre hoveddelen 

består av historie, den seksuelle revolusjonen og seksuelle diskurser plasserer viktige 

bevegelser for pornografiforståelse og pornosfæren. Del tre handler om erotikk og pornografi, 

og som danner grunnlag for den fjerde. Her diskuteres sentrale begreper i oppgaven: den 

seksuelle kroppen, porno-chic, ekshibisjonisme og objektivisering.  

2.1 Populærkultur: om kultur og ideologi 
Populærkultur har vært et omdiskutert begrep. Den britiske kultur- og medieteoretikeren John 

Storey har mellom 1997 og 2015 forsøkt å kontekstualisere alle innspill og kritikker i 

forbindelse med populærkulturbegrepet i bøkene Cultural theory and popular culture: An 

introduction. For å styrke egen akademisk legitimitet, har han i tillegg utgitt en a reader 

utgave i 2006, hvor andre akademikere har kritisert og tilført innspill. Derfor jeg vil jeg 
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henvise til Storeys (2015) definisjon og bruk av populærkultur som begrep. Innledningsvis er 

det hensiktsmessig å definere kultur- og ideologibegrepene (Storey, 2015, s. 1, 4-5). Kultur 

har vært definert på mange måter, og en som betydde mye for kulturteori var Raymond 

Williams (1983). Han foreslo tre begrepsformuleringer der kultur først kan være prosessen av 

intellektuelle, spirituelle og estetiske utviklinger, og som knyttes til filosofer, kunstnere og 

poeter (Williams, 1983, s. 90). Følgende to forslag er hvilke Storey (2015) anser for å 

mobilisere populærkulturbegrepet. Kultur er en form for livsstil som angår mennesket, 

perioder og grupper, og er praksisen av intellektuell, og særlig kunstnerisk aktivitet 

(Williams, 1983, s. 90). Med andre ord er kultur både en måte å leve hverdagen på, en livsstil, 

samtidig som det innebærer kulturelementer som sirkulerer i samfunnet. Bildedeling eller 

former for innholdsproduksjon kan være eksempler på dette. 

 

Ideologi, er brukt om systematiske sett av ideer artikulert av bestemte typer mennesker, og 

står i sammenheng med populærkultur. Ideologi er forbundet med kapitalistiske og 

marxistiske teorier om at ideologier er skalkeskjul for maktforhold, som påvirker et uvitende 

publikum (Storey, 2015, s. 2). Bevisst eller ubevisst, vil medietekster alltid ta én side av 

virkeligheten (Marx, s.1976, s. 5). For Roland Barthes, (sitert i Storey, 2015, s. 2-4) opererer 

ideologier som den sekundære, ofte ubevisste meningen en tekst eller praksis bærer (Storey, 

2015, s. 2-4). Det er både likheter og ulikheter mellom kultur og ideologibegrepene. Likheten 

består av at begge dekker det konseptuelle landskapet, i mens forskjellen er den politiske 

komponenten i ideologier. Storey (2015) peker derfor på populærkultur som noe mer enn 

underholdning og fritidssysler (Storey, 2015, s. 4-5).   

2.1.1 Populærkultur  

Gjennomgående kartlegger Storey (2015) studier av populærkultur, og i bokens første kapittel 

gjør han rede for essensen av seks hovedtilnærminger. Alle peker på konfliktfulle aspekter 

ved kultur og ideologiske perspektiver. Kontekst har vært styrende for begrepsbruken (Storey, 

2015, s. 1-2, 13-16), samtidig som det påvirker meningen vår om kultur i møte med ulike 

typer medieinnhold. Populærkultur har vært forbundet med favorisert kultur, men Bennett 

(1980) problematiserer skjevheter ovenfor hvem som avgjør hva som er populært (Storey, 

2015, s. 5; Bennett, 1980, s. 20-21). Det er nettopp makt, institusjonelle krefter og 

distinksjonen mellom høy-og lavkultur som preger tilnærmingene. Eksempelvis trekkes 
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smaksteorien av Pierre Bourdieu (1984) frem, hvor smak er markør for klasseskillet, og som 

ofte var i favør av en elitekultur, og i kontrast til en kommersiell, og masseprodusert 

lavkultur. I A Reader utgaven, peker Gramsci (2009) på hvordan dominante samfunnsgrupper 

forsøker å vinne oppslutning eller samtykke blant underordnende samfunnsgrupper (Gramsci, 

2009, s. 75). Publikum, har blitt beskyldt for å være passive konsumenter i en kultur med 

økonomiske interesser og lite rom for å «lese» og «tolke».  Den sjette formuleringen 

informeres av postmodernisme hvor klasseskillet viskes ut i et paradoks av enden på 

elitekulturen og aksepten av kultur som handelsvare (Storey, 2015, s. 12). Populærkultur er et 

resultat av urbanisering og industrialisering, har derfor alltid bestått av politiske og 

økonomiske maktforhold, og kapitalismeaspektet står sentralt (Storey, 2015, s. 12, 18). 

 

I denne oppgaven brukes begrepet populærkultur om en sammensetning av kultur og ideologi 

med både synlige og usynlige maktforhold. Det bidrar til sjangerforventninger og holdninger 

som jeg vil komme nærmere tilbake til. Kultur er mangfoldige objekter som kan konsumeres 

og produseres på forskjellige måter. Det gjør publikum til aktive kulturrepresentanter, både 

som mottakere og som distributører av medieinnhold (Storey, 2015, s. 259).  

 2.2 Seksualiseringen av samfunnet og kulturen 
Seksualiseringen kan sies å ha to sider. På den ene siden er pornofiseringen av 

populærkulturen, og som vil presenteres i de to neste delkapitlene. På den andre siden handler 

seksualisering om trenden der «vanlige» mennesker medvirker til eksponeringen av intimitet 

og privatliv i offentligheten, som jeg har valgt å beskrive som selvseksualisering. Jeg vil 

avslutte kapittelet med hvordan vanlige mennesker blir delaktige i en postmoderne kultur ved 

og alminneliggjøre nakenhet og pornografisk ikonografi. 

2.2.1 Viktoriansk epoke og kristendom: seksualitetssensur 

Sex har gått gjennom ulike faser, og en kort innføring vil være hensiktsmessig for å forstå 

seksualiseringsfenomenet i dag. Det er riktignok flere områder som ikke dekkes utfyllende i 

denne oppgaven. Michael Foucault har vært en viktig profil for forståelsen for den diskursive 

konstruksjonen av seksualitet. Under Viktoriansk ideologi var sex underlagt konservatisme 

som reduserte sex til et ekteskapelig soverom, og den strenge regulering gjorde at sex stod 
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utenfor samfunnet (Foucault, 1978, s. 3-4, 17-18). Derimot, belyser Foucault (1978) ved hjelp 

av Sigmund Freuds undertrykkelseshypotese, at maktreguleringen hadde en motsettende 

effekt. Kirken skulle hjelpe de som led av seksuelt begjær ved å forkynne sex som synd. Den 

religiøse og borgerlige moralen økte seksuell kunnskap og innførte heller en «seksuell 

preken» i samfunnet (Foucault, 1978, s. 7-9, 18-20). I løpet av 1800-tallet ble den religiøse 

fortielsen selve omdreiningspunktet, og motarbeidet den Viktorianske ideologien om sensur. 

Vitenskapen stod tilbake med en mangfoldig innsikt om seksualitet, og seksualiseringen var 

nå inne i sin første frigjøringsfase (Foucault, 1978, s. 24-25, 35, 51). Et av hovedpoengene 

identifisert med undertrykkelseshypotesen, er hva Foucault (1978) betegner som en 

«diskursiv eksplosjon». Da sex ble institusjonalisert, forekom det en maktforskyvning og 

språkliggjøringen førte paradoksalt nok til en synliggjøring (Foucault, 1978, s. 9-12, 136-137, 

139-140). En demokratisering av begjæret (McNair, 2002, s. 98-99) fant sted, og sex ble 

forstått som noe mennesker ville og hadde med hverandre. Seksualiseringen er en produksjon 

av diskursiv makt, videreført inn i samfunnet på 1900-tallet (Giddens, 1992, s. 15). 

2.2.2 Den seksuelle revolusjonen: Sex selger 

Det er flere områder ved seksualiseringen som ikke dekkes utfyllende i denne oppgaven, men 

sex-snakk i offentligheten viser hvordan en seksualitet(er) som fulgte begrensninger gitt av 

økonomiske, politiske og konvensjonelle moraler ble synlig (McNair, 2002, s. 3). 

Postmodernisme dateres tilbake til 1970, men er gjenstand for flere tilnærminger. Uten noen 

videre utdypning, nøyer jeg med å forstå postmodernisme som en kulturell- og 

mentalitetsendring i kjølevannet av kapitalismen og populærkulturen på 1970-tallet, og er en 

historisk epoke hvor sex, kjønn og pornografi blir utforsket i stor grad (McNair, 1996, s. 1-2). 

I løpet av 1960-tallet, hadde den seksuelle revolusjonen forandret kulturen (McNair, 1996, s. 

1; Williams, 2008, s. 8). Postmoderniteten og den seksuelle revolusjonen seksualiserte 

samfunnet, og aktualiserte dagens mediekultur (Simons, 1996, s. 31). Samtidig, medførte 

kommersialiseringen og pornografisalget mellom 1965 og 1985 en ideologisk forskyvning av 

sex og seksualitet (McNair, 1996, s. 1-2), også i massemedia. Den seksuelle revolusjonen i de 

vestlige landene, satt nok en gang sex på agendaen, men denne gangen i en visuell og 

kommersiell form rettet mot individet (Williams, 2008, s. 10; Giddens, 1992, s. 15). Det var 

særlig den filmatiske representasjonen av sex på kino i årsskiftet til 1970, som viste til et 

skifte i seksuelle holdninger, kulturell endring og politisk engasjement. Den seksuelle kroppen 
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ble oftere og mer eksplisitt fremstilt, hørt og sett (Williams, 2008, s. 133), og appellerte til 

forbrukerkulturen. Kommersielle aktører visste å utnytte dette. 

 

Den britiske sosiologen Anthony Giddens har hatt stor betydning for hvordan seksualitet har 

blitt koblet til det seksuelle individet, omtalt som den plastiske seksualiteten. Å implementere 

individet i seksualiteten, utvidet hva Williams (2008) kritikk av Foucaults (1978) tilnærming 

da den reduserte seksualitet til makt og kunnskap. Seksualitet ble heller ansett for å være en 

forlengelse av seg selv, og som gjenspeiler seg i uttrykk og sosiale normer (Giddens, 1992, s. 

2, 15, 28-29). Kapitalismen markedsførte derfor direkte eller indirekte mot den seksuelle 

identiteten. Det gjaldt alt fra materielle produkter, skjønnhetsartikler og tekstuelle 

mediebeskrivelser og program. Sex ble solgt som en livsstil. Tematikken førte hovedsakelig 

tonen av å forføre mannen og hvordan kvinnen skulle kle og oppføre seg. I det postmoderne, 

er selvrealisering, utvikling og utfordringer sentrale verdier (Giddens, 1992), og «tonen» av 

frigjørelse og identitetsdannelse samsvarte med kapitalistiske formål.  

2.2.3 Den seksuelle revolusjonen: Sex på agendaen   
Den seksuelle revolusjonen inneholdt politiske aspekter som hadde stor betydning. Foucaults 

(1978) maktvitenskapelige forankring kan ikke oppdrive en universell viten om seksualitet 

(Simons, 2003, s. 31), slik følgende sosiale bevegelser viser. Williams (1992, sitert i McNair, 

identifiserte fem bevegelser som hadde en stor «sosio-politisk» betydning (Attwood, 2006, s. 

78). Den universelle sannheten om sex og seksualitet, ble erstattet med mangfoldighet 

(Giddens, 1992, s. 2), og seksuell nytelse ble fokus (Williams, 2008, s. 133). Liberalismen 

ledet an den seksuelle revolusjonen med å kritisere og aktiviserte nye ideer om tradisjonelle 

holdninger. Sex ble frontet som naturlig og brøt med konservative holdninger. Samtidig, i 

løpet av 1960 oppstod den andre feminisme-bølgen. Kvinnebevegelsen kritiserte den 

mannsdominerte revolusjonen. I 1963 formulerte kvinner en politisk agenda som krevde sine 

sosio-kulturelle rettigheter om likestilling ovenfor den patriarkalske heterosexistiske normen. 

Pornografisk undertrykkelse er et eksempel (McNair, 1996, s. 2, 9; McNair, 2002, s. 4-5). 

Den første feminismen hadde kjempet for likestilling i arbeidsforhold. Nå handlet det om å 

myndiggjøre og demokratisere kvinnelig begjær (Giddens, 1992, s. 7, 10, 179; Williams, 

2008, s. 8). Det motiverte ytterligere en gay movement som krevde tilsvarende rettigheter for 

homofile (McNair, 2002, s. 98-99). Den seksuelle frigjøringen medførte kjønnssykdommer, 
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og HIV og AIDS bidro til en revurdering av de nye liberale og kjønnsengasjerende seksual 

trendene på 1970- og 1980-tallet. Moralsk konservatisme fungerte hele tiden som en kritisk 

stemme om de utradisjonelle holdningene og verdiene (McNair, 1996, s. 2, 15-17).  

2.2.4 Seksualisert mediekultur 

Grensen mellom offentlig og privat når det gjelder sex har både som menneskelig uttrykk og 

kulturelt subjekt, blitt forhandlet med (Williams, 2008, s. 10). Medieforsker Feona Attwood 

(2006) undersøkte en seksualisert mediekultur som har ført til store endringer for 

seksualiseringsforståelsen. Sosiologien Ken Plummer (1995, 2003) beskriver seksualiseringen 

med sexual stories, eller seksuelle historier. Det er et paraplybegrep for alle 

formidlingsformer av, og kommuniserte uttrykk for sex, intimitet og seksualitet. I mangel av 

en fastsatt definisjon i sine studier (Prieur, 1997, s. 80), tilføyer Plummer (2003) at alle 

historier om sex allerede har blitt fortalt (Plummer 1995, s. xiv, 101, 114; Plummer, 2003, s. 

33-34). Å snakke om, henvise, vise og simulere sex ble en kulturell trend og karakteriserte en 

mentalitet om at «alt er lov i media» og er det han betegner som the Big Story i 

senmoderniteten. Seksualisering er et produkt av sin tid, og speiler kulturelle fenomen, 

politiske bevegelser og sosiale holdninger. I det 21.århundre blir sex involvert i nettbasert 

kommunikasjon i form av presentasjon, forbruk og identitetsuttrykk. Postmoderne sex er 

synonymt med en aktiv selvrepresentasjon i en såkalt bekjennelseskultur (Attwood, 2006, s. 

78; Attwood, 2010, s. 6-7). Følgelig, sex oppleves ikke likt for alle kan bety ulike ting for 

ulike mennesker i forskjellige situasjoner. Sex er noe mennesket stadig «utsettes» for i 

hverdagen, og det er et gjennomgripende sex-snakk (Attwood, 2006, s. 78-81). Sexual stories, 

møter selvbevisste individer, og formidlingsstrategiene må tilrettelegges for spesialiserte 

preferanser og mangfoldighet. Hvordan historiene fortelles og hva historiene forteller utgjør 

den seksualiserte medieoffentligheten (Plummer, 1995, s. 4-5, 102, 105-111). 

2.3 Hva er pornografi? Mot en definisjon  
Pornografi er gjenstand for hyppig definisjonsproblematikk og subjekt for en teoretisk 

tilnærming om seksuelt eksplisitte representasjoner. «Eksplisitt» er definert som ’åpent’ og 

’direkte’ (Nordbø, 2013 [SNL]), og er et subjektivt konsept hvor tolkningen varierer fra 

person til person (McNair, 1996, s. 45). Dette delkapittelet identifiserer hvordan pornofisering 
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er en del av seksualiseringen, samtidig som det å skille mellom erotikk og pornografi kan 

peke på assosiasjoner til den seksualiserte bildekulturen blant unge i sosiale medier.   

2.3.1 Erotikk  

For å demonstrere hvordan pornografi har seksualisert kulturen, må det fremlegges flere 

aspekter. Kulturkritiker Laura Kipnis, har fra et feministisk ståsted arbeidet med pornografi 

og populærkultur og får ved hjelp av pornografi som et kulturuttrykk frem den pornokulturelle 

kompleksiteten. Pornografi er en sjanger rettet mot menneskers fantasi, og innebærer 

individuelle aspekter som vanskeligstiller politikk, juridiske grenser og moralske standpunkt. 

En forbrukertilnærming, vil imidlertid handle om hvordan pornografi og erotikk påvirker 

mennesker. Det noen opplever som pornografi, kan for andre være erotikk. Følgende, erotikk 

oppleves ikke alltid seksuelt (Kipnis, 2007, s. viii, 64-65, 91). McNair (1996) tar for seg 

tilsvarende problematikk. Han spør, «når er det medierepresentasjoner av offentlig seksuell 

adferd og seksuell identitet blir subjekt for assosiasjoner for hva vi forstår som pornografi»?  

 

Ved å skille mellom uanstendighet og erotikk, skildres pornografiske distinksjoner. Erotikk 

har fungert som en positivt motvekt til pornografi, og kan forstås som mellomleddet i 

kultivasjonen av mediert sex (McNair, 1996, s. 41-42). Definisjonsmessig, handler 

erotikkbegrepet om det som er indirekte med sex. Erotiske følelser utspilles ved hjelp av 

øyekontakt, berøringer og flørting som alle bygger opp en seksuell stemning. Den må 

nødvendigvis ikke berører seksualiteten, men det handler om en tiltrekningskraft til andre 

mennesker. I de fleste mellommenneskelige forhold vil erotikk kunne gjøre seg gjeldende 

(Grünfeld & Svendsen, 2017 [SNL]). Distinksjonen er ytterligere kontekstbasert (McNair, 

1996, s. 54-56), og angår en «eksplisitt»-problematikk. For noen er pornografi når verbale 

eller visuelle diskurser av menneskets seksuelle organer er gjenstand for stimuli. For andre 

kan selve visningen av vagina, penis eller bryster uavhengig av om de stimuleres eller ei være 

pornografi gitt i en bestemt kontekst (McNair, 1996, s. 45-46). Spørsmålet er hva som anses 

som uanstendig eller ei, og hvor skillet går mellom hva som betegnes som pornografi og 

erotikk. Filosof- og estetikkentusiast Jerrold Levinson demonstrerte i 2005 skillet mellom 

pornografi, erotikk og erotisk kunst i bildekulturen. Det som imidlertid skiller dem, er deres 

sentrale mål. I en seksualisert kultur er erotiske bilder en bred kategori, og det som distanserer 

pornografi og erotikk er graden av det eksplisitte. Estetisk kunst er ment for å stimulere, men 
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kunstdimensjonen er fraværende av erotikk og pornografi. Erotikk stimulerer seksuelle 

fantasier og følelser og er et begjær i seg selv, og er instrumentelt tilsvarende pornografi som 

ønsker å engasjere interesser hos publikum. Erotikk er likevel et mer nøytralt uttrykk mellom 

pornografisk tilfredsstillelse og kunstnerisk interesse (Levinson, 2005, s. 228-232, 236-239). 

Erotikk er gjerne det rent implisitte med sex, og er ofte konnotert heller enn eksplisitt 

(McNair, 1996, s. 46). 

2.3.2 Pornografi 

Videre skiller McNair (1996) mellom hard- og softpornografi. Softpornografi er mindre 

grafisk, mer konnotativ og mildere. Hardpornografi fremviser seksual organer eksplisitt. Også 

her, defineres begrepene ulikt. Ikke alt seksuelt materiale er produsert for å tilfredsstille noen 

seksuelt (McNair, 1996, s. 46). Å se forbi svette, nakne kropper konfronterer kulturuttrykket 

med tema og seksuelt eksplisitte bilder som vanligvis ikke er en del av offentlig 

populærkultur (Kipnis, 2007, s. 163-164), både innenfor soft- og hardpornografi, eller i 

erotikken. McNair (1996) definerer pornografi med fire kategorier: Estetikk utgjør 

definisjonsskillet mellom erotikk og pornografi. Pornografi forbindes med massekulturen, i 

mens erotikk er seksuelt eksplisitt kunst forbeholdt en kunstelite (McNair, 1996, s. 45). 

Erotiske bilder har nødvendigvis ikke noe med kunstnerisk interesse å gjøre (Levinson, 2005, 

s. 229), og erotiske følelser gjelder for alle mennesker (Grünfeld & Svendsen, 2017 [SNL]). 

«Pornografisk estetikk» er i følge Kipnis (2007) viktig ettersom det sier noe om hvem vi er og 

hva vi er som kultur. Den bryter med andre billedlige fremstillinger, og overtredelsene blir 

gjenstand for samfunnsdebatt. Estetikk og smak (Bourdieu, 1984) har dannet konvensjoner 

om hva som har vært sosialt akseptabelt, og hvordan kroppen har blitt lest som «fin» eller 

«stygg» (Kipnis, 2007, s. 134-135). 

 

Knyttet til uanstendighetsprinsippet, er hvilken lov et land fører ovenfor sanksjoner og 

juridisk kontroll om eksempelvis hvor mye eller lite hud som kan vises gjennom hvilke 

kanaler. Moralske verdier har historisk sett vært påvirket av feminisme og en moralsk 

konservativ antipornokampanje. Politikk har vært nøkkelelement i patriarkalske utfordringer 

for blant annet seksuelle minoriteter. Alle bidrar til formuleringen av pornografibegrepet 

(McNair, 1996, s. 56-57). Det foreslås at pornografi er en bestemt type innhold med intensjon 

om å produsere en bestemt type effekt (McNair, 1996, s. 45), nemlig et seksuelt begjær 
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(McNair, 2002, s. 39). Å definere pornografi ut ifra funksjonen, har vist seg å være 

gjennomgående i akademisk litteratur, og i Store Norske Leksikon underbygges definisjonen 

med å være fremstillinger av sex som gir seksuell opphisselse (Rolness, 2017 [SNL]). 

Pornofiseringen av kommersialiteten ble mulig da det var stor etterspørsel av seksuell nytelse 

og nysgjerrighet. Mediert sex har blitt en del av populærkulturen, og erfares som pornografisk 

på bakgrunn av individuelle og psykologisk seksualitet, fantasier og preferanser (McNair, 

2002, s. 38-43). Vene (2014) mener at populærkulturen har blitt så pornofisert og kompleks at 

det er aktuelt å snakke om en hyperseksualisering (Vene, 2014, s. 2). Erotikk og pornografi 

kan ses i forbindelse med hverandre, men i en analytisk sammenheng er det hensiktsmessig å 

holde dem adskilt. Pornosfæren består av innhold og materialer som tidligere var forbeholdt 

det «private» og selv om pornografi er forbeholdt bestemte visningskontekster, er segmenter 

og symbolikken overført til populærkulturen (Kipnis, 2007, s. 202). I neste delkapittel skal jeg 

vise hvordan pornografi og erotikk er nærliggende hverandre både i form og i uttrykk, og 

hvordan en pornofisering gjenspeiles i selvrepresentasjon på Instagram og Snapchat. 

2.4 Porno–chic 
Holdningsendringer er en hovedfaktor med pornofiseringen av mediekulturen, og dateres 

tilbake til den postmodernistiske epoken fra 1970-tallet, og McNair (2002, s. 61) har benyttet 

seg av porno-chicbegrepet om disse holdningene. Det har imidlertid gjennomgått politisk og 

kulturell oppmerksomhet, slik seksualiseringen av mediekulturen har vist. I dette delkapittelet 

skal gjøre rede for den andre hovedimplikasjonen: hvordan selvseksualisering har bidratt til 

det Vene (2014) beskriver for å være en hyperseksualisert kultur.  

2.4.1Tidligere forståelse av uttrykket 

I kjølevannet av kunst- og pornografi distinksjonen, oppstod den kunstneriske bevegelsen Bad 

Girls. Det var kvinner som i etterkant av den seksuelle revolusjonen ville erobre kunsten etter 

lange tradisjoner for å være undertrykt som kunstnere og motiv. Det ble ofte brukt humor i 

disse fremstillingene (McNair, 1996, s. 140). Gjennomgående i kunsthistorien har det å male 

nakne kvinnekropper til fordel for det mannlige blikket, vært dominerende kunstpraksis. 

Nakenheten appellerte til mannens søkende blikk, og tiltrakk seg oppmerksomhet, iaktakelse 

og stimuli (Berger, 1972, s. 55, 64). Filmteoretiker og feminist Laura Mulvey (1975), gjorde 

rede for lignende tradisjoner innenfor populære representasjonssystem i Hollywood-sjangere 
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på 1970-tallet. Ved å analysere kvinnens rolle, ble the male gaze, eller det mannlige blikk 

introdusert. Begrepet viser hvordan kvinnen som filmatisk objekt ble kodet som 

forlystelsesobjekt for å tilfredsstille mannlige tilskuere ved å skape fantasier om den 

kvinnelige figuren. Det reduserte kvinnerollen til kropp og utseende, og Mulvey (1975) 

identifiserte vedvarende, sosiale tendenser i visuell kultur (Mulvey, 1975, s. 837, 841). 

Ettersom det var mannen som kjøpe dyr kunst tidligere, har kjønnsroller hatt stor betydning 

for å tiltrekke publikum og selge produkter (Sturken & Cartwright, 2009, s. 123-124; Berger, 

1972, s. 51). Det har videreført en objektivisering av kvinner i en verden med seksuell 

ubalanse (Gill, 2008, s. 38; Mulvey, 1975, s. 841). Kvinner så seg selv bli sett på, og gjorde 

seg til et «syn» redusert til ytre kvaliteter (Berger, 1972, s. 47). Tilsvarende gjaldt for 

fotografier der det allerede i 1850 ble holdt kurs av menn om hvordan kvinner skulle posere 

og rette blikket mot kamera (Regener, 1991, s. 56; Sontag, 1973, s. 23).  

 

Sontag (1973) kritiserte kamerabruken, og mente den ikke var nøytral. Avbildningsprosessen 

kunne trenge seg på, overskride grenser, forvrenge selvforståelsen eller utnytte den som ble 

avbildet, selv uten fysisk nærhet. At fotografier kunne ses utenfor avbildningskonteksten, 

gjorde dem til seksuelle fantasier (Sontag, s. 1973, s. 9,12) fra et voyeuristisk ståsted. 

Voyeurisme er hentet fra medisinsk vitenskap, og beskriver «kikkere», altså mennesker som 

føler en trang for å se på andre kle av seg eller samleie (Almås, 13.02.2009, den medisinske 

ordboken). I en medievitenskapelig sammenheng blir voyeurisme brukt om medierte uttrykk, 

og Mulvey (1975) tar for seg ekshibisjonisme og skopofili som to voyeuristiske måter å se 

andre på. Skopofili innebærer at noen blir betraktet som et objekt, gjerne ubemerket og usett 

(Mulvey, 1975, s. 838-840). Bad Girls brøt med disse langvarige tradisjonene, og i kontrast til 

skopofili ble det utover 1960-tallet et ekshibisjonistisk fenomen. Ekshibisjonisme er forholdet 

mellom det å vise kropp, og benytte den for å få en bevisst oppmerksomhet fra andre 

(Mulvey, 1975, s.838- 840). Bad Girls synliggjøring førte til et kulturelt fenomen som 

utfordret de tradisjonelt mannsdominerte mediene. Kvinnene fokuserte i stor grad på 

seksualitet, og de fremtrådte seksuelt eksplisitt og politisk bevisst i kunsten. De ønsket å vise 

at kvinner selv velger selvrepresentasjon. De ville vise publikum den «ekte» kvinnen, og 

omgjorde den mannsdominerte pornografien til en feministisk kritikk av sexistiske og 

nedvergende holdninger. Metodene som ble brukt, undergravde imidlertid tidligere 

feministisk arbeid (McNair, 1996, s. 140-145).  
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2.4.2 Postfeminisme  

En annen kategori med tilknytning til postmodernistiske utrykk er postfeminismen, og Bad 

Girls er et eksempel på postfeministiske fremstillinger. I årsskiftet mellom 1980 og 1990-

tallet oppstod det en ny bevegelse som skilte seg fra den første og andre bølgen av feminisme 

(Gauntlett, 2008, s. 85). Begrepet har flere definisjoner, men i sammenheng med moderne 

kulturindustri, blir postfeminisme brukt om en mediekultur som forsøker å gi særlig kvinnen 

et nytt kjønnsuttrykk og utfordrer sosiale roller (Gill, 2007, s. 147; Vene, 2014, s. 3). Den 

britiske sosiologen David Gauntlett (2008), hevder postfeminisme er et resultat av et 

feministisk gjennomslag i kulturen (Gauntlett, 2008, s. 85), og blir beskyldt for å være et 

tilbakefall for hva feminismen opprinnelig representerte. Kritikken er rettet mot kapitalistisk 

lojalitet, selve arenaen for kvinnelig objektivisering (Genz & Brabon, 2009, sitert i Vene, 

2014). Begrepet blir ofte brukt, men sjeldent gjort rede for (Gill, 2007, s. 162), og 

definisjonen strekker seg mellom politikk og mediekonstruksjoner. I et medievitenskapelig 

perspektiv har feminismen tatt en mer individualistisk diskurs i populærkulturen (McRobbie, 

2009, s. 1; McRobbie, 2004, s. 1). Postfeministiske trender handler ikke om å sammenligne 

med feminisme, men om postmoderne mediefenomen som har integrert «pornosfæren» og 

moderne kjønnsuttrykk i media (Gill, 2007, s. 147-148).    

2.4.3 Porno-chic   

Roland Barthes (1972) bemerket allerede før sosiale medier, at fotografier ikke bare reiser 

moralske eller religiøse spørsmål. At bilder gir nytelse danner også etiske (Barthes, 2001, s. 

141-142). De vestlige samfunn har endret holdningen og aksept ovenfor nakenhet, og 

internetteknologien har hatt stor betydning for dette (McNair, 2002, s. 57). Porno-

chicbegrepet undersøker selvseksualisering, og utvider seksualiseringsforståelsen med 

ekshibisjonisme, voyeurisme, skopofili, det mannlige blikket og objektivisering. Det oppstår 

paradoksale kontroverser med begrepene som forteller oss noe om hvordan begrepene 

informerer en mediert hverdag. McNair (2002, 2013) tar for seg porno-chic begrepet for å 

beskrive hvordan kvinnelig seksualitet og pornofisering ble en dominant 

representasjonspraksis i kapitalistiske, postmoderne samfunn (Gill, 2007, s. 151). Begrepet 

ble introdusert på 1970-tallet da det var chic å se pornografiske filmer på kino. Senere, har 

pornografi blitt stigmatisert og forbundet med et patriarkalsk makthierarki (McNair, 2002, s. 

62; McNair, 2013, s. 37). Teoretisk, handler porno-chic om representasjoner av pornografi, i 
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ikke-pornografisk kunst og kultur, et konsept datert tilbake til årsskifte 1980- og 1990-tallet, 

og som McNair har brukt for å forklare seksualiseringsfenomener i moderne medier.  

 

Pornosfæren integrerte sex og nakenhet i alle mediesjangere og den relativt sofistikerte 

representasjonen av pornografisk ikonografi ble i stor grad konsumert i populærkulturen 

(McNair, 2002, s. 61-63; McNair, 2013, s. 36; Gill, 2007, s. 151). Porno-chic kan være 

morsom, slik ideologien var for kunstneriske Bad Girl, samtidig som det kan være trendy, 

politisk, moralsk undergravende, kunnskapsformidlende eller informerende (McNair, 2013, s. 

37; McNair, 2002, s. 87; McNair, 1996, s. 137-139). Det henger sammen med ideologier, 

kulturforståelser og definisjonen av populærkultur. 1990-tallets porno-chic fremtrådte i en 

politisk kontekst, informert av feminister, postfeminisme, liberalisme og likestilling. 

Pornografisk ikonografi ble en kulturell trend som overtok det kapitalistiske markedet 

(McNair, 2013, s. 36-37). Mye var for eksplisitt, men det bildene porno-chic representerte, 

omgjorde synet på kvinnelig seksualitet. Kvinnen ble utfordrende, eksperimentell, 

selvbestemmende og mer sofistikert enn passiv (Gill, 2008, s. 41-43). Det er likevel et 

ytterligere ledd i kommersialiseringen av sex (McNair, 2002, s. 64-65, 87). Porno-chic har 

blitt markedsført som erotikk fremfor pornografi, men behøver ikke å fylle erotikkens form 

eller funksjon. Det er heller en sub-kategori av porno som kan være erotisk virkende, men det 

er ikke dens definerende karakteristikker (McNair, 2013, s. 36). Det har imidlertid ført til mye 

kritikk da «snille» jenter ikke drev med selvseksualisering, og ble betegnet som horer, billige 

o.l. Feminister kritiserte hvordan kvinnen valgte å objektivisere seg selv, og hevdet at 

nyfeministiske eller postmodernistiske kvinnene latterliggjorde kvinnen som kjønn ved å 

fremstille et billig bilde på sex (McNair, 2002, s. 67-68).  

2.4.4 Objektivisering 

Objektivisering har i litteraturen som så langt er blitt beskrevet i denne oppgaven, vært knyttet 

til noe negativt, men McNair (2013) tilnærmer seg dette på en annen måte, og fører sammen 

voyeurisme-begrepene og det mannlige blikket. Alt kan, og blir ofte objektivisert ettersom det 

handler om å oppfatte noe(n) som noe annet enn et subjekt. Feminister har særlig sett 

objektivisering som noe negativt, men det kan også være omstendigheter der vi selv ønsker å 

bli objektivisert. Kvinner «ordner» seg for å bli lagt merke til, også for sin seksualitet. 

Objektivisering må derfor ikke være maktesløst eller passivt. Mote- og skjønnhetsindustrien 
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kan stå i kontrast til den negative betydningen av ordet, og går utover det dominante og 

undertrykkende, da en selv legger føringer for objektiviseringen. I mens skopofili ofte er 

uønsket, kan likevel en seksuell objektivisering være ønskelig i mange tilfeller (McNair, 

2013, s. 12-13). Postfeminister har omtalt dette for en subjektivisering av kvinnekroppen 

(Gill, 2008, s. 147). Krysningen av postmodernisme og internetteknologier ble opphav til nye 

ideer og kvinnelig feminitet har i postfeministiske praksiser fått andre representasjonsforhold. 

I et postmoderne samfunn handler feminitet om å ha en sexy kropp. Kvinner er ikke passive, 

og velger tilsynelatende selv å bli objektivisert/objektivisere seg selv. Forbruksutgifter for å 

oppnå dette, er sammenfallende med beskyldningen om kapitalistisk lojalitet. Samtidig, har 

det har ført til en enda strengere vurdering av kvinnelig attraktivitet. Kropp har blitt er lerret 

for å måle suksess (Gill, 2007, s. 149-15), og selvseksualisering har blitt sentralt. 

«Manneblad» og «kvinneblad» er passende eksempel på hvordan begge kjønn, på ulike måter 

blir oppfordret til å oppnå kulturelt konstruerte idealer (Gill, 2007, s. 151). 

2.4.5 Striptease kultur 

Kulturell seksualisering inkluderer alle øyeblikk hvor menneskelig seksualitet blir eksponert, 

og McNair (2002) viser hvordan vanlige menneskers mediedeltagelse kan kobles til en 

striptease kultur (McNair, 2002, s. 88). Den altomfattende seksuelle diskursen påvirket 

hvordan alminnelige mennesker forteller sine seksuelle historier med lånte former og format 

fra populærkulturelle medier (Plummer, 1995, s. 111-112). Pornofiseringen, har vært drevet 

av politisk, økonomisk og teknologisk innflytelse og objektiviseringskulturen, og teknologien 

har siden 1990-tallet blitt brukt for å delta i sex-snakk og den seksuelle diskursen (McNair, 

2002, s. 88; McNair, 2013, s. 13, 206). En sentral medieteknologi var det håndholdte 

kameraet som fulgte mennesker helt inn på soverommet (McNair, 2002, s. 95-96), og i dag 

har vi smarttelefonen tilgjengelig til samme formål. Samtidig førte reality-fjernsynets 

utlevering av alminnelige mennesker tanker og ideer om seksualitet og intime detaljer til 

forbruk av andres seksuelle erfaringer. At sex selger, gjorde eksponeringsfjernsynet attraktivt, 

og nakenhet og selvekshibisjonisme påvirket publikum til å gjøre det samme. McNair (2002) 

mente at selvseksualiserte uttrykk måtte anses for å være ’ekte vare’, ettersom de ikke var 

produsert av medieinstitusjoner der de ofte var preget av «glossy» seksualiserte uttrykk 

(McNair, 2002, s. 88-89, 95, 108). Sosiale medier innfrir selvrepresentasjon, og tillater masse-

voyeurisme. Spørsmålet er hvem dette egentlig gagner. Er det kvinnelig selvbestemmelse, 

eller tjenes det mannlige blikket (McNair, 2013, s. 13)?  
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2.4.6 Kritikk av pornosfæren og selvseksualisering 

Seksualiseringen og pornosfæren har fått mye kritikk, både akademisk og praksisen i seg selv. 

Et sentralt funn er at mye av sentral seksualiseringsteori og historiske sammenhenger i stor 

grad fokuserer på kvinnens rolle, særlig eldre arbeid. Mannen har i stor grad være utelatt fra 

både positiv og negativ utvikling av seksuell identitet, og følgelig blir derfor kritikken gjort ut 

ifra et kvinnelig perspektiv. Attwood (2006) referer til feministiske bidrag i kritikken av 

seksualiseringskulturen, og tar for seg Imelda Wehan (2000), Judith Williamson (2003) og 

Rosalind Gill (2003) når hun redegjør for hvordan demokratiseringen av seksualiteten og 

begjæret har sexistiske tendenser og en innbilt frigjørelse (Attwood, 2006, s. 83).  

 

Wehan (2000) bruker retrosexisme om eksplosjonen av seksualiserte bilder. Feminismen har 

likestilling som formål, men at postfeministiske praksiser blir bakvendt for hva de ønsker å 

oppnå. Willimason (2003) setter lys på en guttekultur. Seksuell fremstilling av det kvinnelige 

kjønnet, er slik Mulvey (1975) også poengterte med på å dyrke mannen, og kvinnelig 

ekshibisjonisme har vært omtalt som ’sexisme med alibi’. Slik blir maktforholdene i ivaretatt, 

og frigjøringen og holdningene (Giddens, 1992) er tilsynelatende en videreføring av 

maktmekanismene (Foucault, 1978). Gill (2003) oppsummerer tendensene, og hevder for at 

moderne seksualisering involverer re-seksualisering og re-kommersialisering av kroppen. Å 

oppfordre til, og fremstille kvinnen som aktiv, selvbevisst og seksuelt medgjørlig, viser at den 

innbilte subjektiviteten bare et nok et eksempel på seksuell objektivisering bare med en ny 

rustning (Gill, 2003, s. 101-105).  

 

Sosiologen og feministen Rosalind Gill (2007) problematiserer maktforholdet ytterligere. 

Kommersialitet i postmodernismen drives av økonomiske interesser, og bidrar til å skape den 

sexy kvinnen. Det påvirker hvordan hverdagskvinnens selvrepresentasjon, samtidig som 

mediene muliggjør et bredt publikumsspekter. Alt etter hvem det er ønske om å tilfredsstille. 

Gill (2007) stiller spørsmålstegn til at postmodernistisk og postfeministisk porno-chic og 

striptease kultur. Det handler om en høyere eller dypere form av utnyttende objektivisering, 

og intensjonen om å bryte med de tradisjonelle kjønnsuttrykkene blir bakvendt når det 

mannlige blikk blir internalisert i den nye utleverende disiplinen. I en kultur hvor fenomenet 

for selvseksualisering blir argumentert for å være av postfeministisk agenda vil det alltid være 

involvert en form for mannlig aksept. Kvinner blir invitert til å uttrykke seg på bestemte 
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måter, styrt av betingelser som ligner på den heteroseksuelle fantasien i pornografien (Gill, 

2007, s. 151-154). At ideer om hvordan kvinnen skal se ut eller favoriseres, fører tross alt til 

en tilbakevending av den mangfoldigheten den seksuelle revolusjonen synliggjorde. Gill 

(2007) konkluderer med et viktig paradoks som har oppstått med postmodernismen og 

postfeminismen. På den ene siden blir kvinner oppfordret til selvbestemmelse og en girl 

power mentalitet. På den andre siden blir kroppene seksuelt objektivisert, og selvkontroll og 

personlige valg er påvirket av granskning og fiendtlig overvåkning (Gill, 2007, s. 163).  

2.5 Kort oppsummering 
Seksualiseringen av omgivelsene våre er gjennomgripende, og populærkulturen er påvirket av 

institusjonelle maktforhold som tilrettelegger for å tilfredsstille nysgjerrigheten og interessen 

for den seksuelle kroppen. Postmodernismen bryter tvert med undertrykkelse og sensur 

forholdene fra 1800-tallet, og etter 1990 ble en seksuell mangfoldighet både oppfordret og 

fremvist i visuelle medier. Sex-snakk er gjeldende på alle plattformer, og teknologien lar 

alminnelige mennesker ha tilgang til mediedistribusjon. Historien sier noe om hvordan 

seksualisering har vært definert. I møte med en ungdomskultur i sosiale medier er det 

hensiktsmessig å se bruken av Instagram og Snapchat i forlengelse av hvordan alminnelige 

mennesker har blitt en del av en eksplisitt, omdiskutert pornografisk bildedelingskultur. Den 

kommersielle industrien og tradisjonelle kjønnsroller sier noe om hvordan det å bli oppfattet 

som attraktiv eller sexy har blitt viktig for selvovervåking, og hvordan skillet mellom 

offentlig og privat utfordres av teknologi og kulturelle koder.  
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3 Bruk av Instagram og Snapchat: 
Teoretisk rammeverk for 
identitetskonstruksjon, teknologiske 
forutsetninger og fotografiske 
sjangerforventinger  
I forrige kapittel beskrev jeg forholdet mellom voyeurisme og ekshibisjonisme (Mulvey, 

1975). Sosiale medier har bidratt til nye måter å se, og bli sett på, og teknologien danner 

sjangerforventninger som kan si noe om hvordan selvrepresentasjon reguleres. Først redegjør 

jeg for sosiale medier og hvordan innhold blir synlig ved hjelp av algoritmer. Videre, vil jeg 

ta for meg individ og identitet, og hvilke resultater det kan få i møte med 

uttrykkssammenhenger på Internett. 

3.1 Sosiale medier 
Da sosiale medier fikk fornyet popularitetsstatus med applikasjonsmuligheter, økte 

brukeroppslutningen (boyd & Ellison, 2008, s. 216; boyd & Ellison, 2014, s. 6-7). Allerede i 

2009 ble det identifisert en drastisk, sosial omveltning i hvordan teknologien påførte 

kommunikasjonsforhold (Brandtzæg & Lüders, 2009, s. 15; Kaplan & Haenlein, 2009, s. 60). 

Mobil, nettbasert kommunikasjons og tilgang på innhold utgjør i dag smarttelefonens 

programvare (Aalen, 2015, s. 16; Manovich, 2013, 25-27, 162-163, 330-331). 

Egenskapsmangfoldet gjør en entydig definisjon derfor vanskelig. 

Markedsføringsprofessorene Kaplan og Haenlein (2009 ville stadfeste en fast terminologi i 

tiden etter smarttelefonen og Facebook. I overgangen fra Web 1.0, preget av enveis, statisk og 

markedsførende innhold, ble det mulig å delta i kommunikasjon og med digitalt innhold 

(O’Reilly, 2005, s. 1-2; Fuchs, 2017, s. 34). Web 2.0 ble utgangspunktet for hvordan 

alminnelige mennesker fikk mulighet til å delta i innholdsproduksjon på Internett (Kaplan og 

Haenlein 2009, s. 60). I samme periode, ble User Generated Content, eller brukergenerert 

innhold et fellesbegrep for innhold som ikke er produsert av kommersielle aktører. Sosiale 

medier blir dermed forstått for å være internettbasert applikasjoner med røtter i 

samarbeidsteknologi og muligheten for publisering av innhold og kommunikasjon (Kaplan & 

Haenlein, 2009, s. 60-61), og brukes om hvordan alminnelige mennesker opererer som både 
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produsenter og konsumenter (Fusch, 2017, s. 39; Brandtzæg & Lüders, 2009, s. 15; boyd & 

Marwick, 2010, s. 123).  

 

Sosiale nettverkstjenester [SNS] ble i 2008 en underkategori, og i 2013 ble begrepet tydelig 

definert. Det er medier som inneholder brukerprofiler, et kontaktnettverk og muligheten for å 

dele og engasjere seg i andres medieinnhold. For eksempel, kommentering og likerklikk. 

Relasjonslistene tjener flere oppgaver. Både til utforskning og oversikt over andre brukere 

(profiler), og som kontrollmekanisme for hvilket innhold som er synlig for hvem (boyd & 

Ellison 2013, s. 3-5, 7). En annen karakteristikk, er hvordan relasjonsforhold kan inndeles. 

Synkrone relasjoner er gjensidige mellom to brukere, og på folkemunne sies det ’å være venn 

med’. Asynkrone relasjoner er ikke nødvendigvis gjensidige, og omtales ofte som å ’å følge’ 

(Aalen, 2015, s. 20). Instagram er per definisjon en SNS. Likevel, vil jeg fortsette å omtale 

mediene i denne oppgaven ved hjelp av sosiale medier som en fellesbetegnelse.  

3.1.1 Algoritmer: teknologiske og kulturelle filtre  

Teknologi og sosiale medier er nært knyttet til hverandre. I kjølevannet av utviklingen har det 

oppstått en algoritmisk orientert kultur som forklarer hvordan noen sosiale fenomen blir 

synlige i mediekulturen. Algoritmer er innstillinger i datateknologien, og påvirker hvordan 

innholdet blir organisert og presentert for oss (Manovich, 2013, s. 128, 199-201, 207). 

Gjennom bruk legger vi igjen digitale spor (Venturini & Latour, 2010, s. 6), og medieforsker 

Jill Walker Rettberg (2014) bruker filter-begrepet for å utforske hvordan teknologien påvirker 

formen og bruken av sosiale medier. Det handler om hva som ender opp med å bli synlig for 

hver enkel (Rettberg, 2014, s. 20-22). Teknologiske filtre er tekniske operasjoner i 

programvaren som påvirker hvilket innhold som fremheves i nyhetsstrømmer, reklamer og 

lignende ved hjelp av informasjonskapsler. Sammenlagt påvirker det mediebruken og 

resulterer i en personliggjøring av brukeropplevelsen (Hoem & Schwebs, 2010, s. 78-79).  

 

Kulturelle filtre gjenspeiler kulturelle trender registrert av publikumsinteressen, og utvikler 

samtidig normer for riktig bruk av sosiale medier. Trender for tekst- og bildeinnhold danner 

digitale spor, og synliggjøres deretter (Rettberg, 2014, s. 22, 24-25). Teknologiske filtre 

brukes for å filtrere virkeligheten vår, imens de kulturelle handler om hvilke konvensjoner og 
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delingslogikker vi er en del av. Derimot, kan de ikke si noe om hvordan de kan påvirke 

følelsene våre. Kognitive filtre sorterer inntrykkene som presenteres for oss, og hjernen og 

sansene våe filtrerer vår oppfatning av verden (Rettberg 2014, s. 27, 55-56). Alle filtrene, 

bidrar til synliggjøring av sosiale fenomen på Internett. Bucher (2017) har referert til dette 

maktforholdet som spillet om (u)synlighet. Dermed, vil hva som er synlig i mediekulturen 

være påvirket av sosial og teknologisk makt (Bucher, 2017, s. 32-33; Rettberg, 2014, s. 21).  

3.1.2 Instagram  

Instagram er en bildedelingstjeneste med over 600 millioner brukere der det deles bilder og 

videoer i et globalt fellesskap. Fra fylte 13 år (About us; brukerbetingelser, 2017), er det 

mulig å opprette en brukerprofil, og konstruere et digitalt fotoalbum. Det deles med andre 

gjennom relasjonslister og i utforskningsseksjonen. Synliggjøring av bilder på Instagram 

påvirkes i stor grad av algoritmer (Bruk av Instagram, 2017) på nyhetsstrømmen. Det er også 

mulig å snakke i private samtaler, samt like, dele eller kommentere andres bildeinnhold. På 

folkemunne, fungerer likerklikk som «hjerting» eller «likes». Instagram opererer med 

retningslinjer og brukerbetingelser, og bildedelingstjenesten tilbyr blant annet å velge mellom 

åpen eller lukket brukerprofil. Å ha lukket, innebærer at de som får tilgang på innholdet må 

godkjennes før de får innsyn og blir en del av kontaktnettverket. Derimot, har åpne 

brukerprofiler ingen kontrollmekanisme oven hvem som har innsyn utover å blokkere 

bestemte profiler (Kontrollere synligheten din, 2017). Å bruke Instagram inkluderer også 

juridiske reguleringer. Hver bruker har selv ansvar for å følge loven og overholde 

reglementet. Instagram tar ikke ansvar for eventuelle risikoer. Brudd kan føre til sensur eller 

utestengelse (Brukerbetingelser; Generelle betingelser, 2017). Jeg skal redegjøre for tre 

relevante innholdsbestemmelser tilgjengelig beskrevet i retningslinjene: 

«Du må ikke publisere bilde av nakne, eller delvis nakne personer eller bilde eller 
annet innhold av voldelig, diskriminerende, ulovlig, krenkende, hatefull, pornografisk 
eller seksuell karakter via tjenesten»6. 

«Vi vil at Instagram skal være et trygt og sikkert sted for å få inspirasjon og uttrykke 
seg.... Respekter alle på Instagram, og ikke send noen spam eller publiser nakenhet»7.  

«Vi vet at folk av og til har lyst til å dele kunstneriske eller kreative bilder av 
nakenhet, men av en rekke grunner tillater vi ikke nakenhet på Instagram. Dette 
omfatter bilder, video og en del digitalt opprettet innhold som viser seksuell omgang, 

                                                 
6 Brukerbetingelser. Hentet 08.05.2017 fra https://help.instagram.com/478745558852511 
7 Retningslinjer. Hentet 08.05.2017 fra https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav 

https://help.instagram.com/478745558852511
https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav
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kjønnsorganer og nærbilder av helt nakne rumpeballer. Det omfatter også enkelte 
bilder av kvinnelige brystvorter….»8. 

3.1.3 Snapchat  

På Snapchat dannes det ingen digitale fotoalbum, og skiller seg derfor fra Instagram. 

Brukernavn, og et mindre fremtredende profilbilde utgjør brukerprofilen. Fra fylte 13 år, kan 

en «snappe» eller motta «snaps», som normalt vises opptil 10 sekunder eller uendelig som 

forsvinner når brukeren går ut av bildet (Ditt personvern er viktig, 2017). MyStory er en 

tilleggstjeneste som er mest nærliggende nyhetsstrømmer i sosiale nettverkstjenester, og her 

kan brukere dele bilder/video som er synlige for kontaktnettverket i påfølgende 24 timer 

(Schaffer, 2013; Store Norske Leksikon; Personvernregler, 2017). Konseptet henger i 

sammen med spøkelseslogoen. Det er mulig å foreta private samtaler på chat, som også 

forsvinner om de ikke lagres, og kontaktnettverket kan være synkront eller asynkront (Ditt 

personvern er viktig, 2017; Store Norske Leksikon). Brukerreguleringer gjelder også på 

Snapchat, og i bruksvilkårene klargjøres det forbudet mot å krenke, trakassere, true, spamme 

eller utnytte andre. Selv om viktigheten av personvern blir uttrykt eksplisitt, fraskriver 

Snapchat i likhet med Instagram ansvar om innhold som blir distribuert, både fra, mellom 

eller gjennom tredjeparter (Snap Group Limited begrensende Vilkår for Tjenesten, 2017). 

Med henhold til bildepraksisen, og teknologiske muligheter kan mottakere av snaps ta en 

såkalt skjermdump som lagrer innholdet på mottakers enhet. Det bryter med konseptet, 

samtidig som tredjeparter utenfor tiltenkt delingskontekst kan få innsyn. Dermed oppfordres 

det til å bruke fornuft, og ikke sende innhold du ikke vil at noen andre skal se 

(Personvernregler, 2017; Store Norske Leksikon). Likevel, er det i praksis misvisende å 

oppfatte bruk i fravær av digitale spor. Algoritmer personliggjør, i likhet med Instagram bruk 

og utforskningsseksjoner (Personvernregler, 2017; Snap Group Limited begrensende Vilkår 

for Tjenesten; Snap. Inc, 2017).  

3.2 Konstruksjon av selvet i sosiale medier  
Vi strekker stadig grensen for hva vi velger å dele på Internett, og vi blir generelt mindre 

kritiske ovenfor hva vi anser for å være for privat å dele (Hoem og Schwebs 2010, s. 81-82). 

Delingstendensene har vært beskrevet som en privat og offentlig forskyving (Hannemyr et al., 

                                                 
8 Retningslinjer. Hentet 08.05.2017 fra https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav 

https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav
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2015, s. 99) der (sosiale) medier har tilrettelagt for at privatliv blir synlig i offentligheten på 

Internett (Gripsrud, 2011, s. 40, 239). Dette delkapittelet skal belyse møtet mellom 

bildedelingskultur på sosiale medier, identitet og inntrykkshåndtering, samt forventninger til 

fotografi og sjanger, og utfordringer knyttet til dette. 

3.2.1 Sosialitet og identitet 

Å pleie sosiale forhold er en del av menneskelige behov, og det er nærliggende at bruken av 

sosiale medier knytter mennesker til en større sammenheng (Gripsrud, 2011, s. 16). Derimot, 

har vekslingsforholdet mellom fysisk og elektronisk tilstedeværelse blitt problematisert. 

Gjennom smarttelefonen er vi konstant tilgjengelige, og vår identitet er bestandig tilkoblet 

(Turkle, 2008, s. 121-125, 129; Turkle, 2011, s. 17; Gripsrud, 2011, s. 17) en sosial, mediert 

verden bestående av applikasjoner fremstilt av tekster, lyder og bilder. Vi har liten kontroll 

over virkeligheten mediene henvender til oss9 (Gripsrud, 2011, s. 17-19, 22, 34-35). Mediene 

bidrar derfor til å påvirke synsfeltet vårt og reflekterer våre verdier (Turkle, 2008, s. 131). Å 

konstruere identitet har blitt en sentral del av det moderne samfunnet, og identiteten vår på 

Internett blir viktigere (Turkle, 2008, s. 123-124, 129; Turkle, 2011, s. 12). Postmodernismen 

har fremmet selvpromotering, og seksualisering blir et spørsmål om individualitet og 

selvfortelling (Simon, 1996, s. 13, 58).  

3.2.2 Erving Goffman 

I 1959 tar Erving Goffman i bruk et dramaturgisk tilnærmingsperspektiv på menneskers 

adferd og sosial interaksjon. Metaforverket blir fortsatt ansett som et viktig bidrag til sosial 

forskning, og det er særlig termene fronstage, backstage og impression managment som kan 

trekkes frem og overføres til innsikt om selvrepresentasjon på Internett. På teaterscenen trer 

mennesket inn i roller som etterkomme kulturelle og sosialt korrigerte forventninger. 

Interaksjon med andre mennesker blir følgelig en performance, eller som på norsk kan bety 

forestilling, eller en presentasjon. Publikum påvirker hvordan forestillingen blir gjort, og 

individet justerer selvrepresentasjonen deretter. Goffman (1959) betegnet prosessen som 

impression managment, eller inntrykkshåndtering. Ved å inntre i bestemte roller, kan personer 

forsøke å bli akseptert av andre ved å tilfredsstille deres forventninger (Goffman, 1959, s. 13, 

                                                 
9 Les: algoritmer 
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16-17, 173, 203). Et kjent fenomen er å fremstille en idealisert versjon av seg selv i lys av 

sosiale, kulturelle og personlige preferanser (Goffman, 1959, s. 56).  

 

Presentasjonen skjer frontstage. Det er selve scenen som en sosial arena hvor interaksjonen 

med andre mennesker forekommer. Backstage er hvor rollen forlates og undertrykte sider 

kommer frem. Her foregår også alle forberedelser for å tre inn i frontstage-roller (Goffman, 

1959, s. 112, 114). En slik forståelse av menneskelig presentasjon binder konteksten til en fast 

setting av tid og sted. Den sosiale interaksjonen er et sted som oppsøkes, før den forlates, og i 

følge Goffman (1959) er det bare ved spesielle anledninger ikke settingen følger 

vedkommende (Goffman 1959, s. 13). Om dramaturgitilnærmingen skal være aktuell i dag, 

vil det først og fremst være aktuelt å påpeke at sosiale medier ikke avhenger av tid og sted. 

Bernie Hogan (2010) er inspirert av Goffman (1959), og implementerer en ekshibisjonistisk 

tilnærmingsmåte for identitetsfremstilling på sosiale medier. Ved å bruke performance og 

exhibition, eller forestilling og utstilling fremfor frontstage/backstage utgår tid og 

stedbegrensninger. Selv om forestillingen er en synkron, tidsbundet handling i seg selv, blir 

de lagret av teknologien og digitale spor i form av algoritmer eller brukerprofiler gjør 

medieinnholdet til en asynkron utstilling som sier noe om individet (Hogan, 2010, s. 377). Det 

gjør det også mulig å korrigere selvrepresentasjon på andre nivå og er i likhet med 

rolleforventninger formet av kulturelle koder (Hogan, 2010, s. 378-380), slik som vi kjenner 

igjen i Goffman (1959) og Leary & Kowalski (1990). I en annen kritikk av Goffman (1959) 

fremhever Meyrowitz (1985) hvordan publikum består av ulike forventninger og interesser. 

Opptreden vil derfor endre seg etter konteksten (Meyrowitz, 1985, s. 2-3).  

3.2.3 Leary & Kowalski      

Sosial psykologene Mark R. Leary og Robin M. Kowalski, videreførte inntrykkshåndtering 

begrepet i 1990. De la fokus på hvordan mennesker stadig forhandler med og tar nødvendige 

grep for å være attraktive (Leary & Kowalski, 1990, s. 34). Blumer (1962) og Strauss (1993) 

snakker om symbolsk interaksjonisme for å beskrive hvordan identitetskonstruksjon skjer i 

samhandling med andre (sitert i Marwick & boyd, 2010, s. 123). I det store norske leksikon 

blir image brukt om ønskelig omdømme og fremførelse (Nordbø, 2009), og tilsvarer 

Goffmans (1959) personjustering ut ifra publikumsreaksjoner. Selvrepresentasjon er dermed 

en tillært, samhandlende prosess. Ved hjelp av inntrykksmotivasjon og inntrykkskonstruksjon, 
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ble det identifisert personlige overvåkningsprosesser. Inntrykksmotivasjon handler om den 

graden individet er motivert til å kontrollere eller håndtere sitt offentlige inntrykk. Motivasjon 

fører nødvendigvis ikke til handling, men direkte håndtering oppstår på vegne av 

tilbakemeldinger identifisert i overvåkningsprosessen (Leary & Kowalski, 1990, s. 34, 36-37, 

39, 43). Identitetskonstruksjon gitt av motivasjoner påvirkes av fem nærliggende faktorer:  

 

Selvbegrepet handler om hvilke ønsker det er for å være og vise personlige egenskaper. De 

blir supplert med idealiserte og de som er uønsket og legges bort. Både selvbegrepet, 

idealistiske og uønskede images, viser til interpersonelle, kognitive forhandlinger (Leary & 

Kowalski, 1990, s. 34, 40-41). Rollebegrensninger innebærer de forventningene som må 

følges opp. Backstagebegrepet (Goffman, 1959) kan vise hvordan individet veksler mellom å 

være seg selv, for så å tre inn i roller med andre forventinger frontstage, bestemt av en gitt 

kontekst. Målverdier10, har gjennom generaliserende forskning vist at individer har en tendens 

for å skreddersy sin opptreden etter hva som oppleves som bestemmende verdier og 

idealiserte representasjonsroller. Nåværende eller potensielt image, beskriver hvordan 

individet konstruerer identitet ut ifra hvordan de blir oppfattet i nåtid, men også hvordan det 

vil huskes i fremtiden (Leary & Kowalski, 1990, s. 34, 41-42). Inntrykkshåndtering er et 

fenomen gitt av bevegelser i samfunn og kultur, og Leary og Kowalski (1990) viser hvordan 

pågående prosesser er bærere av psykologiske og kognitive sider. 

3.2.4 Sjanger 

Innenfor ulike sjangere blir det produsert forventinger. Vi kan gjenkjenne en sjanger gjennom 

kunnskap til normer og konvensjoner, og det dannes forventninger til innholdet. Det gir i 

tillegg indikasjoner til hvordan innholdet skal leses og forstås, ettersom sjangeren forteller 

noe om hva innholdet betyr eller mener (Svennevig, 2016). Jill Walker Rettberg (2014) anser 

sjangre som en form for filter. I en algoritmisk orientert kultur er sjangerfilteret 

hensiktsmessig for å forstå hvordan brukere forholder seg til teknologien, og hvordan det kan 

gi innblikk i kulturelle trender. Når vi velger å opprette konto på Instagram og Snapchat, 

mener Rettberg (2014) at det er på bakgrunn av sjangerforventningen om hva bildeteknologi 

kan gjøre for oss. Det illustrerer hun med bloggsjangeren, hvor flere tema sammenlagt utgjør 

                                                 
10 Direkte oversatt fra: target values 
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et bloggnettverk (Rettberg, 2014, s. 30). Dermed er sjanger en måte å forstå hvordan noen 

kulturelle fenomen, eller kulturelle filtre blir mer synlige enn andre.  

3.2.5 Fotografi og individ  

Mennesker har alltid uttrykt seg og før fotografiet ble malerier, skulpturer, tekst o.l. tatt i bruk 

(Rettberg, 2014, s. 4; Rettberg, 2017, s. 1; Kjørup, 2009, s. 136-139). Fotografiet viste 

imidlertid verden på en ny måte, og stilte færre krav til ferdigheter (Borgersen, 2008, s. 77-

78). Da Kodak lanserte det håndholdte fotografiapparatet i 1888 ble amatørfotografering raskt 

et kulturelt fenomen (Kjørup, 2009, s. 150). I dag er fotografiet en del av det å bruke sosiale 

medier og smarttelefon, og i sammen med behovet for selvrepresentasjon (Rettberg, 2014, s. 

4) er fotopraksis sentralt. I kommunikasjonssituasjoner hvor vi kan påvirke eller bli påvirket, 

påvirker fotografisk subjektivitet våre digitale uttrykk (Lee, 2010, s. 268, 274). Muligheten 

for å se seg selv fotografisk har hatt stor innflytelse på selvfølelse og individualisme (Kjørup, 

2009, s. 147), og vurderinger om hvordan vi ser ut på bilder er tanker som overføres til andre 

kontekster (Sontag, 2004, s. 111). Roland Barthes (1980) beskrev den fotografiske prosessen 

fra å være et subjekt til å bli et fotografisk objekt: et produkt av en teknisk operasjon (Barthes, 

1980, s. 23-24).  

 

Det har alltid eksistert ideer om hvordan fotografier skal regisseres gjennom uttrykk og 

poseringeringer (Regener, 1991, s. 57-58). Idealiseringen av profesjonelle fotografier påvirket 

også hvordan alminnelige mennesker konstruerte bilder (Sontag, 1973, s. 22). Regisseringen 

handler ofte om hvordan en ønsker å fremstille seg (Sturken & Cartwright, 2009, s. 17), 

hvilket samsvarer med Goffmans (1959), Leary & Kowalskis (1990) og Hogans (2010) 

presentasjonsperspektiver. Mange er derfor engstelige for å bli fotografert på måter som ikke 

er i overenstemmelse med hva kulturen idealiserer (Sontag, 2004, s. 112). Med inntoget av 

modifisering og redigeringsmuligheter, har fotografiet ofte stått mellom ytterpunktene 

forskjønning, og sannhet (Sontag, 1973, s. 65-68; Barthes, 1980, s. 21-22), men er i dag 

forbundet med en sentral form for kommunikasjon (Van Dijck, 2008, s. 58). Med avanserte 

manipulasjonsmuligheter, og kognitiv redigering, identifiseres picture-perfect memories. 

Fotografier har alltid vært viktig for identitetsdannelsen (Barthes, 1980, s. 125-127), men med 

digitale bilder får vi muligheten til å evaluere bildene på skjermen og blir gjenstand for 

overfladisk manipulasjon. Redigering sier også noe om hvem vi ønsker å være, og henger 
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sammen med moderne forventinger. Smarttelefonen tilbyr en alt-i-ett løsning for dette (Van 

Dijck, 2008, s. 57- 58, 62-66, 70-72).  

3.1.6 Utfordringer for impression management: publikum 

I 2010 ble tre utfordringer knyttet til inntrykkshåndtering og sosiale medier, identifisert. 

Teknologien har gjort publikum usynlig, og det er ikke mulig å vite et fullstendig omfang av 

konsumet (boyd, 2010, s. 49; Marwick & boyd, 2010, s. 128). Det går utover den direkte 

ansikt-til-ansikt kommunikasjons Goffman (1959) baserte sin tilnærming på, og utfordrer 

ideen om publikumsjustering. Tidligere doktorgradsstudent i medie- og kommunikasjon, 

Eden Litt (2012), belyser utfordringer knyttet til å tilpasse seg et forestilt publikum, i tillegg 

det det faktum at det er et faktisk publikum som gjør seg meninger på den andre siden av 

skjermen. Skjermdumper er også en risiko og forstørrer et tiltenkt publikum. Kontekst-kollaps 

skjer når mangfoldige publikumsgrupper har tilgang på det samme innholdet. Det var i 

distribusjonsøyeblikket ikke ment for å etterkomme alle disse forventningene (Marwick & 

boyd, 2010, s. 114; boyd, 2010; 50-51). Sist, identifiseres forholdet mellom privat og 

offentlig. Privat har vært brukt om et passivt, individuelt mediekonsum. Offentlig består av 

åpenhet og synlighet. Livingstone (2005) mente før sosiale medier at de ikke lengre var 

separate virkeligheter og i etterkant har de glidd over hverandre i et komplekst samspill i 

nettkulturen (boyd, 2010, s. 52, 57; Livingstone, 2005, s. 17-21; Marwick & boyd, 2010, 

s.123-124). I et mediebilde som forstår seksualitet som kommunikasjon (McNair, 2002, s. 65) 

blir dimensjonen mellom offentlig og privat utfordret ytterligere. Utfordringene viser 

vanskeligheter for inntrykkshåndtering og hvilke risikoer det kan medføre. 
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4 Metodisk tilnærming  
Metode handler om hvordan man besvarer en problemstilling og utgjør en sentral del av 

forskningsprosessen. Det er selve fremgangsmåten for hvordan kunnskap blir tilegnet. Det gir 

mange muligheter og begrensninger, og dette kapittelet gjennomgår en nødvendig metodisk 

refleksjon (Dalland, 2012, s. 50; Thagaard, 2003, s. 45; Østbye, 1990, s. 6). I 

medievitenskapelige sammenhenger er det gjerne komplekse forhold som blir 

forskningsgjenstand (Berger, 2016, s. 32) og det øker behovet for å beskrive og vurdere 

prosessen. I følge Gorard (2003) må en kvantitativ forsker kunne vurdere forholdet mellom 

bevisene generert i datamaterialet, og hvilke konklusjoner det kan trekke. For at tall og 

målinger skal kunne fortelle noe om sosiale fenomener, må kunnskap om teknikker og 

tolkningsevner foreligge (Gorard, 2003, s. 2, 146; Østbye, 1990, s. 6; Mordal, 1989, s. 32), 

også utenfor statistikk. I tråd med forskningsplikten om åpenhet (De nasjonale 

forskningsetiske komiteene, 27.04.2016), innleder dette kapittelet med gjennomføringen av 

metodiske valg, etterfulgt av innsamlingsmetoden og databehandling. I den siste delen vil 

metodiske og etiske utfordringer belyses, samt en vurdering av validitet og reliabilitet. 

4.1 Valg av metode  
Metode avhenger av problemstilling og studiets formål (De nasjonale forskningsetiske 

komiteene, 15.01.2010), og i anledning studie av seksualiseringstendenser i sosiale medier, 

benyttet jeg meg av en kvantitativ undersøkelse. Kvantitativ datainnsamling baseres på 

tallbaserte mål som muliggjør en analyse av forholdene (Gunter, 2002, s. 210). Metoden 

brukes når det bruk for større mengder data, og behandle den på en enkel og systematisert 

måte (Mordal, 1989, s. 21). Følgelig forbindes metoden med statistikk og analyse av tall 

(Berger, 2016, s. 28), men i følge metodelitteraturen kan kvantitative data fortolkes mer 

omfattende (Berger, 2016, s. 20). Kvalitative data kan bidra til å beskrive virkeligheten ved 

hjelp av en dypgående observasjon (Thagaard, 2003, s. 16-17), i mens kvantitative data gir 

rom for fleksibilitet (Befring, 27.04.2017; Vaus, 2014, s. 6-7; Thagaard, 2003, s. 16-17). Jeg 

benyttet meg av et spørreskjema med hensyn til omfang og respondenter. For å kunne hente 

informasjon om seksuelle forhold fra denne målgruppen fant jeg det nyttig med en skriftlig 

tilnærming. Det gjorde det mulig å sammenligne mye data nødvendig for å undersøke 

seksualiseringsdefinisjoner. I tillegg til å innhente numeriske data, er det ved hjelp av åpne 
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spørsmål mulighet for å tilføre kvalitative innspill (Thagaard, 2003, s. 17; Gunter, 2016, s. 

17). Det gjorde metoden til et egnet forskningsalternativ. 

4.1.1Spørreskjemaundersøkelse som metode  

I boken Som man spør, får man svar: Arbeid med survey-opplegg fra 1989 skriver Tove L. 

Mordal at ’survey’ blir oversatt til overblikk, og gjør undersøkelsen til et overblikksarbeid. 

Det er nærliggende det kvantitative utgangspunktet, og spørreskjema kan bidra til innsyn i 

sosiale fenomen (Mordal, 1989, s. 13-15, 17). Spørsmålsformen fungerer som måleinstrument 

og produserer sammenlignbar, analytisk og tolkbar data ved å undersøke egenskaper i de 

forhåndsdefinerte variablene (Vaus, 2014, s. 5, 93; Berger, 2016, s. 291, 294). Følgelig 

innebærer det en gjennomtenkt og nøyaktig utforming av presise formålsrammer bestående av 

tydelige definisjoner og avgrensninger for et konkret forskningsmål. Det tilsier at 

formålsrammene bør reflektere teoretisk tenkning og innsikt i dataanalyser, og det stiller store 

krav til forhåndsarbeid og planlegging (Mordal, 1989, s. 49; Vaus, 2014, s. 5, 93). 

Spørsmålsformatet er dermed bestående av standardiserte spørsmål, stilt i samme rekkefølge, 

på samme måte og med like svarkategorier (Mordal, 1989, s. 18-19). 

 

For å oppnå god datakvalitet, påvirker spørsmålsformuleringen, oppsett, tydelighet og 

rekkefølgen på hvordan svarene blir (Mordal, 1989, s. 19, 35, 39). Planmessige detaljer blir 

viktig for å generere gyldige svar for problemstillingen. I følge Berger (2016) kan selv små 

kvantitative undersøkelser si noe om sosiale fenomen når de blir gjort på en riktig og effektiv 

måte (Berger, 2016, s. 291). Systematikk og standardisering av tallbaserte data, bidrar til et 

oversiktlig innsamlingsresultat, slik at det blir mulig å anvende statistiske analysemetoder for 

sammenligning og tolkning (Mordal, 1989, s. 21). Likevel, er det ikke alle spørsmålsformater 

som er hensiktsmessig å tilby lukkede spørsmål med faste svarkategorier. Åpne spørsmål gir 

respondenten muligheten til å formulere egne svar (Vaus, 2014, s. 99), og aktiverer forskerens 

tolkningsevne (Mordal, 1989, s. 32). Databehandling vil jeg komme nærmere tilbake til.  

4.2 Metodisk fremgangsmåte  
I dette kapittelet vil jeg gjennomgå metodens teoretiske utgangspunkt, utvalg, innsamling og 

utforming av spørreskjemaundersøkelsen, supplert med metodiske refleksjoner. Selve 

fremgangsmåten har vært det som beskrives som abduktiv, og som innebærer å veksle mellom 
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deduktive og induktive faser. En deduktiv tilnærming betyr at jeg i forkant har dannet meg 

noen forestillinger om seksualiseringsfenomenet, og undersøker om jeg kan identifisere 

fenomenet i empirien. En induktiv fase innebærer å søke svar i teorien på empirien som har 

blitt generert. Jeg pendlet med andre ord mellom å sjekke om teoriene stemmer, eller å svare 

på hvorfor noe kan ha blitt observert gjeldene for mine respondenter (Thagaard, 2003, s. 169; 

Vaus, 2014, s. 9-10). 

4.2.1 Litteratursøk  

Oppgavens teoretiske rammeverk har hovedsakelig vært konsentrert rundt seksualisering, 

seksualitet, teknologiske forutsetninger og relevant historie og kultur. Ut ifra 

problemstillingen, har jeg ved hjelp av søkeprosesser i Oria, Google Schoolar og Google 

undersøkt teori og begrepsformuleringer ved å benytte søkeord knyttet til oppgavens 

tematikk. Eksempler på søkeord har vært pop culture, sexuality in media, sexuality history, 

pornofication, impression management, media culture, erotica, feminism, objectification, 

women in media, social media, algorithm, genre, media genre, photography, sexual 

photography, self-presentation in media og lignende. Søkene har vært foretatt både på norsk 

og engelsk. Jeg hadde i forkant kjennskap til pornofisering og seksualiseringsbegrepene, og 

jeg bygget videre på dem ut ifra hva som har vært aktuelt i litteraturen om disse temaene. Jeg 

har også benyttet meg av litteratur fra bøker jeg har blitt oppmerksom på ved hjelp av 

referanselister og referanseverk underveis. Fordypningsprosessen har på mange måter vært en 

snøball-effekt for å undersøke dominerende teori. Studier, artikler, statistikk, historie, bilder, 

kommentarer og meninger har vært utforsket i bredt omfang, og blitt vurdert ut ifra hva som 

har blitt forstått som nyttig for å informere oppgavens problemstilling.  

4.2.2 Utvalg og innsamlingsmetodikk  

En populasjon, beskriver alle medlemmer i en gruppe (Berger, 2016, s. 306). Å definere et 

nødvendig utvalg er en prosess som krever oppmerksomhet for å etablere en delmengde som 

skal kunne representere helheten (Foster, Diamond & Jefferies, 2015, s. 125; Vaus, 2014, s. 

66-67). Problemstillingen søkte videregåendeskole elever og er følgelig utvalget for denne 

oppgaven. Imidlertid, er dette først og fremst en masteroppgave, og det medførte 
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forskningsmessige begrensninger (Foster et al., 2015, s. 125), hvor tid- og ressurser har gått 

på bekostning av utvalgsstørrelsen11. 

4.2.2.1 Rekruttering 

I følge Mordal (1989) må databehovet vurderes ut ifra den konkrete problemstillingen, og 

planlegging må skje innenfor prosjektets rammer (Mordal, 1989, s. 20). En geografisk 

avgrensning ble derfor nødvendig, og datasettet har blitt gitt av videregåendeskole elever i 

Buskerud Fylke. Det har flere grunner. I førsteomgang forsøkte jeg å rekruttere skoler i Oslo 

kommune, med valgbegrunnelse i geografisk nærhet, og for å unngå geografiske variabler. 

Det var aktuelt å forholde seg til et område. Jeg hadde i forkant av datainnsamlingen siktet 

meg inn på 200 besvarelser. Med et overslag på 30 elever i hver klasse, fant jeg det nødvendig 

å rekruttere syv klasser på syv skoler. Jeg tok utgangspunkt i offisielle lister over 

studiespesialiserende og yrkesfaglige skoler for å unngå utdanningsvariabler i 

populasjonsenheten.  

 

Delmengden ble funnet med et systematisk tilfeldig utvalg ved hjelp av regulære intervaller. 

Det sikret alle enhetene i populasjonen en tilsvarende mulighet for å bli trukket ut. Den 

systematiske formelen brukt for utvalget var = (f.eks. x=p/n -> x=1000/200 -> x=5)12, men i 

Oslo kommune var svarprosent utelukkende negativ etter to utvalgsrunder i tidsrommet 

15.11.2017- 15.12.2017. Avslagene var begrunnet i mangel på kapasitet, men som regel var 

det ingen svar å få på forespørselen etter gjentatte forsøk på påminnelser over telefon med 

ansatte på skolene. Jeg ønsket ikke å gi opp, og besluttet derfor å undersøke mulighetene i 

Buskerud Fylke13, som i likhet med Oslo muliggjorde personlig oppmøte. Ved hjelp av 

x=13/7-> X=1,857, og en opprunding til =2, med startpunkt R=1, sendte jeg 18.12.2017 ut 

forskningsforespørsel til syv av totalt tretten videregående skoler. Tilbakemeldingene gjorde 

at jeg tilslutt besluttet å sende forespørsel til alle 13/13. Etter gjentatt kommunikasjon, og 

informasjonsbrev14samlet jeg inn 94 besvarelser i løpet av januar og februar 2018. Etter 5 

måneder med intens innsats for å skaffe informanter, ble det ikke mulighet for å stille noen 

krav til skolene som var interesserte. For at de skulle bli med, måtte de avgjøre hvilken 

                                                 
11 Dette vil jeg gjøre nærmere rede for i 2.4.1: Reliabilitet, validitet og generaliserbarhet.  
12 Hentet 02.11.2017 fra http://www.xn--sprreunderskelser-10bj.no/populasjon-og-utvalg/ 
13 Hentet 16.12.2017 fra http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/videregaende-skole/Skoler-og-Arbeidsinstitutt/ 
14 Vedlegg 3: Informasjonsbrev til skolen 

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/videregaende-skole/Skoler-og-Arbeidsinstitutt/
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klasse(trinn) som kunne sette av tid til å gjennomføre undersøkelsen, og derfor ble heller ikke 

tid/mulighet for å oppnå et større utvalg.  

4.2.3 Formulering av spørreskjema  

Spørreskjemaundersøkelsen bestod av 41 hovedspørsmål knyttet til seksualisering i sosiale 

medier, fordelt i seks ulike temainndelinger. Tematiseringen ble gjort med hensyn til 

konsentrasjon- og informasjonsmengder, og hvordan spørsmålene kunne informere 

forskningsspørsmålene. Introduksjonen var kjønn og alder, før sosiale medier baserte seg på 

tidsbruk og hvilke medier som ble brukt. I emneskifte, tok jeg i bruk sideskift slik at det 

elektroniske skjemaet byttet side da eleven hadde besvart siste spørsmål i en kategori. Det var 

to grunner for dette. Det tydeliggjorde temaskifte i sammen med en introduksjonsbeskrivelse, 

og for å unngå spørsmålspåvirkning15. I tillegg var det hensiktsmessig å bevege seg fra det 

generelle til det mer spesifikke for å kunne avdekke informasjon om seksuelle forhold. 

Seksualisering fungerte som hovedtema hvor spørsmålene dreide seg om å beskrive og 

kategorisere hva jeg i forkant i forskningsdesignet hadde vurdert som mulige 

seksualiseringsfaktorer, basert på observasjon og egne erfaringer. I tillegg ble det vurdert fire 

fotografier som nærmere blir beskrevet i neste underkapittel. De to neste tematiske 

inndelingene var nærliggende hverandre i spørsmål og oppbygging, Instagram og Snapchat. I 

all hovedsak stilte jeg de samme spørsmålene i begge inndelingene ettersom jeg prøvde å 

kartlegge likheter og forskjeller mellom dem. I tillegg supplerte jeg med karakteristiske og 

særegne spørsmål som var relevante for hvert enkelt medium. Avsluttende tok påvirkning for 

seg åpne spørsmål om press og følelse-relaterte spørsmål.   

4.2.4 Bildeutvalg  

For å kunne svare på forskningsspørsmål om hvordan respondentene definerte 

seksualiseringen, ønsket jeg at de skulle vurdere fotografier ut ifra en enig-uenighetsskala 

samt begrunne i et åpent kommentarfelt. Det ville i tillegg si noe om hvordan brukere av 

sosiale medier forstår seksualiseringen i dag, og hvordan seksualiserte bilder har blitt forstått 

de siste 100 årene da fremgangsmåten stod i sammenheng til seksualiseringshistorien. Ved å 

bruke det samme søkeordet, sexy photography X, hvor X står for de ulike årstallene, navigerte 

jeg meg frem i Google med de aktuelle årstallene 1920, 1940, 1990 og 2017. Tidsintervallene 

                                                 
15 Se 2.4.2 for nærmere beskrivelse  
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mellom dem er ikke mer enn 30 år, og gir i seg selv et historisk innblikk i 

seksualiseringsforståelse. Videre var det noen faktorer som utgjorde at valget falt på bildene. 

Selv om jeg søkte etter konkrete årstall endte bildeutvalget med fotografier fra 1919, 1947, 

1991 og 2017. Bildene lå høyt oppe i søkeresultatet, og er derfor ansett av Googles 

bidragsytere for å representere sexy for gjeldende år.  

 

I en oppgave der seksualitet og seksualisering er forstått å gjelde alle kjønn, synliggjorde 

metoden fotografier nærmest utelukkende av kvinner. Det var gjennomgående for alle 

årstallene at kvinner figurerte fotografiene som ble presentert. For å unngå fristelsen for å 

justere søkemetodikken for å inkludere menn, fulgte jeg heller kontinuitetsprinsippet og 

forholdt meg til metoden. For å overholde åndsverksloven ble det foretatt noen tiltak. Vedlegg 

6 (1919) og Vedlegg 7 (1947) har utløpt vernetid, og er derfor direkte innsatt i oppgaven med 

link. Vedlegg 8 (1991) derimot, er tatt i regi av et fotokunstprosjekt. Med hensyn til 

åndsverksloven § 2316, tok jeg en skjermdump av det fotografiske verket da jeg ikke fikk 

kontakt med de som har rettighetene for fotoverket. Det samme gjelder for Vedlegg 9 (2017), 

hvor det ikke var mulig å spore bildet tilbake til eieren. Jeg tok utgangspunkt i at de ble brukt 

i en vitenskapelig sammenheng, og behandlet i samsvar med god «skikk og bruk». 

4.2.5 Pilottesting  

Alle spørreskjemaundersøkelser bør være gjenstand for utprøvinger nettopp fordi opplevelsen 

kan ha betydning for kvalitet og nytteverdi (Mordal, 1989, s. 182). I forkant av 

datainnsamlingen testet jeg spørreskjemaet på to medstudenter som metodisk reflekterte over 

forbedringspotensialet, feil og mangler med måleinstrumentene. Testingen var ikke 

omfattende, men ble ferdigstilt i samhandling med andre før jeg søkte NSD. Det muliggjorde 

også en tidsestimering jeg kunne formidle til skolene og elevene. Det ble også metodisk 

reflektert over spørsmålenes validitet og reliabilitet.  

4.3 Behandling av datamaterialet 
Gjeldende avsnitt vil beskrive forskningsprosessen i etterkant av datainnsamlingen. Innad i 

nettskjematjenesten hos UiO var det flere fremstillingsmuligheter, og da skolene hadde 

                                                 
16 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2?q=Gjengivelse%20av%20sitat#KAPITTEL_9 
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gjennomført undersøkelsen kunne jeg systematisk behandle data. At alt materialet var 

digitalisert, gjorde både innsamlingen og behandling mer effektiv, samtidig som det ga en 

høyere presisjon i datasorteringen da sammensetningen av spørsmål og svar allerede var 

samlet. Det ga umiddelbar innsikt i hele innsamlingsprosessen, og bidro til høyere 

kodingsriktighet ovenfor de spørsmålene og svarkategoriene som var blitt gitt i nettskjemaet. 

Øvrig koding av kjønn ble gjort for hånd, og ble utelukkende dobbeltsjekket ved å telle opp 

samtlige ganger.  

4.3.1 Koding og kategorisering  
Koding innebærer å finne essensen i datamaterialet som ved hjelp av en kategorisering 

(Gorard, 2003, s. 29), bidrar til å identifisere mønstre (Thagaard, 2003, s. 136). I og med at 

undersøkelsen både består av kvantitative og kvalitative målekategorier, tar jeg utgangspunkt 

i Thagaards (2003) kodingsprosess da den gjør seg gyldig for begge tilnærmingene. Det utgjør 

et analysegrunnlag, og preges av forskerens forståelse i prosessen. I forlengelse av den 

deduktive fasen tok jeg utgangspunkt i å kode variablene etter forskningsspørsmålene. 

Variablene er for eksempel forankret i tilnærminger på seksualisering (McNair, 1996), 

seksuell objektivisering (Ward, 2016) og begrepsformuleringer: erotikk, pornografi, det 

mannlige blikket eller egenskaper med medieteknologiene. Koding og fortolkning kan derfor 

ikke holdes adskilt, og kodingen kan forstås som den første deskriptive, dokumenterende 

fasen hvor jeg informerte forskningsspørsmålene med empiri. Deretter, under den induktive 

fasen kategoriserte jeg empiri ved hjelp av teori. Det gjør kodene mer tilspisset eller forklarer 

relevante funn inn i meningsfulle, tolkende avsnitt. Teori og begrepsformuleringer 

komplementerer kategoriene og beriker analysen (Thagaard, 2003, s. 134-136). 

 

UiO produserte ulike web-rapporter, og Excel ble et effektivt verktøy for å behandle data og 

definering av variabelverdier. For oversiktens skyld, markerte jeg kjønn inn i farger slik at det 

ble enkelt å identifisere svar ut ifra kjønn. Arbeidet med å konkretisere og systematisere svar 

til hvert enkelt spørsmål gjorde meg i stor grad kjent med datamaterialet, og i 

datafremstillingsfasen delte jeg deskriptive data etter forskningsspørsmålene. I og med at 

grenseovergangen mellom koding og fortolkning ikke er fast, ble det viktig å begrense 

kodingen når arbeidet ble mer fortolkende enn deskriptivt. Det var særlig utfordrende med 
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åpne spørsmål. Jeg holdt tilnærmingen adskilt ved å hovedsakelig gå videre når 

presentasjonen ble vurderende fremfor dokumenterende.  

 

Deretter, i analysekapittelet aktiverte jeg den abduktive tilnærmingen hvor jeg sammenfallet 

den beskrivende og den fortolkende teoretiseringen av datamaterialet som forklarer funnene. 

Altså hva empirien og teorien fortalte om hverandre. Analysekapittelet er delt inn i fire 

hoveddeler: teknologi, seksualisering, motivasjon(er) og problematisering. Tolkningen og 

inndelingen av data ved hjelp av teori og begrepsformuleringer, har vært preget av hva jeg har 

ansett å informere data som ble generert i spørreskjemaundersøkelsen. For å unngå for stor 

subjektiv diskusjon og synsing, arbeidet jeg med analysen i flere omganger. Det har hele tiden 

vært fokus på å informere oppgavens hovedproblemstilling. I mens datafremstillingen innebar 

et fokus på selve funnene, ble det i analysekapittelet viktig å svare på typiske hvorfor og 

hvordan-spørsmål. I enkelte tilfeller var det nødvendig å forsøke å sette seg inn i en «ung» 

mediehverdag. 

4.3.2 Sitatendringer  
I datafremstillingen siterer jeg respondentene. I tilfeller hvor det har vært åpenbare tastefeil, 

har jeg valgt å korrigere. Det har på ingen måte utfordret eller endret meningsinnholdet, og er 

kun gjort for å gjøre sitatet mer leservennlig. I tilfeller hvor jeg var usikker, eller var i fare for 

å påvirke meningen, har jeg latt feilen stå slik den opprinnelige siteringen ble gitt.  

4.4 Vurdering av datas kvalitet 
Det er mange vurderinger og hensyn som må tas i en forskningsprosess. Det gjør det viktig å 

redegjøre for alle valg og metodiske kriterier i sin helhet. En åpen beskrivelse danner 

grunnlaget for etterprøvbarhet og avansering av metodisk fremgangsmåte. En 

spørreskjemaundersøkelse er imidlertid vanskelig å etterprøve i all sin fullstendighet da min 

rolle som forsker har påvirket utforming og fremgangsmåte, samt at anonyme respondenter er 

utilgjengelige. Både spørsmålsformulering og svarkategorier, i tillegg til databehandling har 

vært påvirket av mine foregående kunnskaper om sosiale fenomen, og selv om forskning 

etterstreber objektivitet inngår det alltid en subjektivitet i hvordan vi skaper mening om 

verden (Vaus, 2014, s. 147). Jeg har nedlagt mye arbeid i å gjøre forskningen mest mulig 
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nøytral, riktig og gyldig til tross for min egen posisjon. I dette delkapittel skal jeg foreta en 

tolkningsmessig vurdering av data. Samtidig skal jeg belyse utfordringer knyttet til metoden. 

4.4.1 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhet 
Spørreskjemaundersøkelser prøver å avdekke sosiale fenomen i befolkningen, og 

populasjonen bør være representativ (Foster et al., 2015, s. 123). Det er et fundamentalt 

samspill mellom observasjon og det å forklare våre omgivelser, og empiri må brukes for å 

teste forklaringene (Berger, 2016, s. 9). Det er mest effektivt når det snakkes på vegne av en 

populasjon. Ressursbegrensninger i denne oppgaven, gjør derimot at utvalget ikke er 

representativt for norske videregåendeskole elever i sin helhet. Generaliseringsformålet 

bortfaller da utvalgsmetodikken gikk på bekostning av representativiteten, og siden det ikke 

ble foretatt et landsdekkende utvalg er nåværende utvalgsdekning derfor ikke generaliserbart. 

Jeg kan likevel vurdere relabiliteten og validiteten. Selv om jeg ikke kan snakke på vegne av 

populasjonshelheten, informerer utvalget seksualiseringsfenomenet og sier noe fornuftig om 

16-19 åringers meninger, synspunkt og holdninger. Kvalitetssikring forsikrer om at vi måler 

de konseptene vi tror vi måler (Vaus, 2014, s. 47), generaliserbart eller ikke. Om det mangler 

reliabilitet og validitet, er det også målefeil og svekker kunnskapsinnsikten. Det er avgjørende 

at det utformes spørsmål som gir svar på det vi vil vite, og at svarene er til å stole på (Mordal, 

1989, s. 61). For at mine data skal kunne si noe om seksualiseringsdefinering og 

selvseksualisering, har følgende måttet vurderes:  

 

Reliabilitet innebærer i hvor stor grad måleprosedyren er pålitelig. Det krever at respondenter 

gir det samme måleresultatet hver gang (Mordal, 1989, s. 61; Vaus, 2014, s. 48). Om ikke det 

er tilfellet, er spørsmålene uten verdi (Vaus, 2014, s. 47). Det kan være flere forhold som gir 

utslag for reliabiliteten. Denne innsamlingsprosessen er gjennomført én gang, og målene er 

derfor bestående av tverrsnittsdata som tilbyr et øyeblikksbilde (Mordal, 1989, s. 22). Jeg kan 

derfor ikke forsikre ustabilitet eller kartlegge eventuelle holdningsendringer (Vaus, 2014, s. 

50). I tillegg er ordlegging, koding og spørsmål kilder til å redusere påliteligheten. For å 

motarbeide feil ble det lagt stort fokus på nøytralt språk tilpasset målgruppen. Et eksempel er 

”likes’-begrepet fremfor likerklikk som er mer muntlig enn akademisk. I tillegg sikret bruken 

av et elektronisk spørreskjema at spørsmålene ble stilt i samme rekkefølge, med samme 

svarkategorier for alle respondentene. Jeg påvirket heller ikke respondentene da jeg personlig 
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var fraværende da skjemaet ble besvart, men jeg kunne heller ikke forklare om noen lurte. 

Innsatsen viser til stor forståelse, og ved å foreta undersøkelsen i en skoletime tror jeg bidro 

til å redusere svarimpulser. Å øke reliabiliteten er nettopp et forsøk på å få svar på alt og det 

innebærer god spørsmålskvalitet og kodingsferdigheter (Vaus, 2014, s. 48-51).  

 

Validitet forutsetter at vi måler det vi ønsker å måle, og omhandler dataens gyldighet (Mordal, 

1989, s. 61; Vaus, 2014, s. 51). Det er ikke selve målet som avgjør om det anses for å være 

gyldig eller ugyldig, men at måten vi spør på er passende for det vi ønsker å vite og at 

svarkategoriene sier noe om selve problemstillingen. For å høyne validiteten er det viktig at 

undersøkelsen blir brukt i en passende kontekst som faktisk kan si noe om forholdene (Vaus, 

2014, s. 51). Skoletimen var et forsøk på å sikre gyldig utvalg. Lukkede spørsmål er i seg selv 

en utfordring for validiteten da standardiseringen bistår med enkelte svarkategorier hvor 

verdifull informasjon kan gå tapt. I forkant av utforming ble det derfor viktig å ta 

utgangspunkt i teoretisk fremgangsmåter og se hvordan andre etablerte skjemaer hadde 

utformet spørsmålene og hvilke svarkategorier som ble gitt. Formålet var å oppnå entydighet 

(Mordal 1989, s. 10). Et tiltak for å høyne validiteten var å supplere lukkede spørsmål med 

åpne slik at elevene kunne velge å utdype eller forklare. Her kunne jeg også sjekke om 

spørsmålet var forstått. Et annet tiltak var i likhet med reliabilitetsegenskapene, å unngå 

tomme svar eller avlagte ’vet ikke’. Jeg prøvde å unngå null-responsen (Vaus, 2014, s. 96) 

ved å fremtvinge svar ved hjelp av en innstilling i nettskjemaet som ikke lot elevene gå videre 

uten å besvare lukkede spørsmål. De åpne spørsmålene lot jeg være frivillig for å holde 

interessen, og unngå feilaktig påtvungen informasjon. Spørsmålene og svarkategoriene i 

spørreskjema viser hvordan de er validert. Svarene respondentene oppga når de ble spurt om å 

definere seksualisering uten påvirkning av min ordlegging, viser at begrepene de brukte var 

tilsvarende de jeg hadde formulert i den deduktive fasen.  

 

Definisjonsmessig validitet er knyttet til å definere, bruke og formidle teori og begreper i 

oppgaven på en riktig måte (Dahlum, 2018, Store Norske Leksikon[SNL]). For å unngå feil i 

innsikt og bruk som ville påvirket analysen, har jeg fordypet meg i flere tekster om samme 

tema. I tillegg har veileder vært til god hjelp med å lese over og bemerke eventuelle feil eller 

nødvendige tilføringer. Validitet kan aldri oppnås 100 prosent (Vaus, 2014, s. 51), men med 

utgangspunkt i konkrete validerende tiltak mener jeg at jeg besitter tilstrekkelig data for å 
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svare på problemstillingen. Jeg har hele tiden jobbet for å oppnå høyest mulig reliabilitet og 

validitet, og ettersom kvaliteten på spørreskjemaundersøkelsen avhenger av mange forhold 

har jeg i alle fasene arbeidet for å redusere feil (Mordal, 1989, s. 61).  

4.4.2 Metodiske og analytiske utfordringer   
Det er mange fordeler med spørreskjemaundersøkelser. I dette tilfellet har det gitt relativt 

store informasjonsmengder om komplekse, personlige forhold som ellers hadde vært 

ressurskrevende å opparbeide lignende forskningsforhold til. Et elektronisk nettskjema gjorde 

at respondentene kunne besvare spørsmålene i fravær av min tilstedeværelse, og reflektere 

uten situasjonspress (Gunter, 2002, s. 216; Berger, 2016, s. 295-297).  I tillegg tok det hensyn 

til hvordan tematikken kan oppleves belastende av ulike årsaker. Det er likevel utfordringer 

knyttet til metode, koding og analyse som må adresseres i en metodisk refleksjon.  

 

At jeg ikke var tilstede kan ha gått utover spørsmålsforståelsen, men også innstillingen 

respondentene hadde imøte med skjemaet. De var ikke opparbeidet noe tillitsbånd, og 100 

prosent ærlighet kan ha vært utfordrende. Jeg kunne heller ikke stille oppfølgingsspørsmål, 

som kan ha ført til tap av nyttig informasjon. Det kan også gjelde for hvordan spørsmålene 

har blitt besvart. Min ordleggelse i spørsmål og svar kan ha hatt innvirkning på elevenes 

formuleringer. Jeg prøvde å unngå påvirkning ved å benytte meg av ’sideskift’, men i noen 

tilfeller er det synlige tilfeller av språkpåvirkning. Det har jeg tatt hensyn til. I tillegg, er det 

noen tilfeller av samarbeid som gjenspeiler seg i hvordan respondentene har svart. Det har 

likevel ikke vært utslagsgivende for datasettet. I forhåndsarbeidet prøvde jeg å oppnå 

gjensidig utelukkende og uttømmende spørsmål, men det likevel enkelte overlapp. Jeg har 

spurt dobbelt opp om bruk av Instagram og Snapchat, og var nødt til å slå sammen svarene i 

fremstillingen. I overføringen av spørsmål fra Word-dokument, til det elektroniske 

nettskjemaet gjorde jeg noen feil. I spørsmål 8, 22, 24 og 27 glemte jeg å oppgi alle 

svarkategorier og/eller som oppnevnte det samme som gikk på bekostning av et annet. Jeg 

forklarer nærmere hvordan jeg har behandlet det i kapittel 5. I retroperspektiv og i kontekst av 

databehandlingen, er det spørsmål og andre svarkategorier jeg gjerne ville ha implementert. Å 

ta i bruk et spørreskjema vil alltid gi ettertanke til hva man burde ha gjort annerledes. Det kan 

imidlertid inspirere til annen forskning.  
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4.4.3 Etiske hensyn 

Vitenskapelig virksomhet er underlagt formelle, etiske hensyn (Thagaard, 2003, s. 22). Å 

etterkomme forskningsetiske retningslinjer har vært en sentral del av metodisk refleksjon, 

både internt i forskningsdesignet, men også eksternt ovenfor respondenter, behandling- og 

analyse av data og i publiseringsforhold. Forskningsprosjektet har vært underlagt 

meldeplikten hos NSD17, på bakgrunn av tematikken om seksuelle forhold. Det krever 

særegne vurderinger og hensyn ovenfor respondentene. Det må også innhentes et informert og 

frivillig samtykke (NESH, 2016; NSD, 2018). Informert og innhentet samtykke er 

underbygget prinsippet om informasjonsplikt overfor personer en skal forske på, en rettighet 

forankret i norsk lov (Personvernombudet for forskning, 2018 [NSD]). Det ble utlevert 

eksplisitt informasjon til respondentene om hva forskningsdeltagelse innebar. I formuleringen 

av brevet overholdt jeg et nøytralt språk som tok hensyn til at ingen skulle føle et press for å 

delta. Samtidig involverte jeg prosjektets formål, hvilket overholder forskerens 

sannhetsprinsipp (Vaus, 2014, s. 55; NESH, 2016, s. 6). Vedlegg 2 viser at samtykke var 100 

prosent i nettskjemaet.  

 

I fare for at informasjonsbrevet kan påvirke respondentens holdning i møte med 

spørreskjemaet, prioriterte jeg å forsikre om anonymitet, frivillighet og angrerett. Alle 

forholdene i forkant av besvarelsen ble vurdert med tanke på å prøve og forsikre en høy 

svarprosent, og en datakvalitet som ikke var påvirket av negative utgangspunkt (Vaus, 2014, 

s. 55-60). Retten på privatliv (Vaus, 2014, s. 61), er beskrevet i de forskningsetiske 

retningslinjene, og i samsvar med oppgavens tematikk ble dette prinsippet utfordret. At skolen 

satt elevene i en situasjon hvor de hadde samtykket til forskningsdeltakelse om seksualisering, 

kunne trolig føles påtrengende. Seksualitet og seksualisering er for de fleste en privatsak, og å 

bli utspurt i seksualiseringsforståelse- og utøvelse er å gi fra seg sensitiv informasjon. Det 

oppleves ulikt (NESH, 2016, s. 22), og personvern ble et viktig etisk punkt. I den forbindelse 

skrudde jeg av funksjonen som samler inn informasjon om respondenten i UiOs 

nettskjemainnstillinger, og andre forhold som kunne fortelle noe om hvert enkelt individ. Når 

jeg da behandlet data i egne notater, både på maskin eller i papirformat var det ingen måte å 

                                                 
17 Se Vedlegg 5: Godkjenning fra NSD 
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identifisere respondentene, verken for meg selv eller andre ettersom all data var anonymisert 

(Vaus, 2014, s. 59-60). 

4.5 Oppsummering av metodisk tilnærming 
Valget av metode er begrunnet i problemstillingens tematikk, og hvordan jeg skulle hente 

informasjon fra målgruppen. Tematiseringen av skjemaet ble gjort for å få en nærgående 

innsikt i mobilbruk og seksualiseringsfenomenet. Ved hjelp av 94 besvarelser gitt av 

videregåendeskoler i Buskerud Fylke, kunne jeg behandle en større datamengde i Excel, og 

identifisere likheter og ulikheter, samt ta stilling til i hvor stor grad spørsmålene målte det de 

skulle. Datasettet er ikke representativt, men i arbeidet med kodingen og kategoriseringen av 

data observerte jeg likevel en stor innsikt i unges mediehverdag. All behandling av data ble 

gjort med hensyn til å kunne gjengi en dokumenterende fremstilling, samt en fortolkning i lys 

av teoretiske perspektiver gitt av dyptgående søkeord.  
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5 Datafremstilling 
Dette kapittelet presenterer datamaterialet spørreskjemaet genererte i løpet av januar og 

februar 2018. Å klargjøre data for videre analyse er en krevende oppgave. Derfor er det viktig 

å være godt kjent med hvilke resultater undersøkelsen fremstilte, og hvordan teorien kan 

informere hvilke funn som ble gjort (Vaus, 2014, s. 161). Ved hjelp av spørreskjemaverktøyet 

tilbudt av Universitetet i Oslo, ble data tilgjengeliggjort i Web-rapporter og Excel dokument. 

Min rolle som forsker har påvirket kategoriseringen og tolkningskodeinndelingen (Vaus, 

3024, s. 147), og jeg har derfor tatt i bruk tabeller og diagrammer for å gjengi data på en 

oversiktlig, kvantitativ måte. Den fortolkende forskerrollen vil hovedsakelig forbeholdes 

analysekapittelet. 

 

Kapittelinndelingen fremstiller datamaterialet kategorisert etter forskningsspørsmålene. De 

følges av underoverskrifter systematisert etter en deskriptiv presentasjon om bruk og 

seksualiseringsforståelse på Instagram og Snapchat. Ettersom utvalget består av 94 

enkeltbesvarelser, er det lite hensiktsmessig å operere med prosentandeler. Når 

utvalgsrammen ikke gir rom for å generalisere (Foster et al. 2015, s. 20-21), vil jeg heller 

fremstille data ved hjelp av antall. I mangel på utvidet personinformasjon, vil data beskrives 

med alder og kjønn på respondentene. Alle sitater er prioritert for å vise til det jeg mener er 

bredden i svarkategoriene. Spørreskjemaer har vist seg å være en effektiv måte å måle 

seksualiseringsforhold så lenge anonymiteten sikres (Vaus, 2014, s. 60), og behandler 

seksualitet varsomt og med respekt (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016, s. 22). 

Likevel, er det utfordringer knyttet til metoden. Standardiserte svarkategorier kan føre til tap 

av verdifull informasjon, samtidig med fravær av produktive oppfølgingsspørsmål. I tillegg 

kan spørsmålene og svarkategoriene virke ledende (Gunter, 2002, s.18). Det vil kommenteres 

underveis. I denne undersøkelsen har jeg tatt utgangspunkt i at respondentene svarer ut i fra 

de samme referanserammene (Mordal, 1989, s. 19), og er kjent med sosiale medier og en 

seksualisert populærkultur.  

5.1 Kjønn- og aldersfordeling  
Innledningsvis vil jeg redegjøre for demografiske egenskaper ved utvalget:  

 Tabell 5.1 Kjønns- og aldersfordeling blant videregåendeskole elever  
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Alder 16 17 18 19 Annet Total (Antall) 
Jenter 0 17 42 6 0 65 
Gutter 0 6 21 1 1 29 
Total 0 23 63 7 1 94 

 

Tabell 5.1 viser en tydelig skjev kjønnsfordeling i datamaterialet, med 65 jenter og 29 gutter. 

Aldersgjennomsnittet er 18 år for begge kjønn. Selv om jeg prøvde, fikk jeg ikke innhentet 

data om 16 åringer. Det gjør at data er basert på 17-19 åringer. De to høyest representerte 

aldersgruppene er syttenåringer (23) og attenåringer (63), og ettersom aldersgruppen er så 

nærliggende hverandre gjør det lite nyttig å fremstille ut i fra alder. Én har krysset av for 

annet, men jeg velger likevel å inkludere respondenten i materialet da instruksene eksplisitt 

viste at det kun var elevene som kunne delta i undersøkelsen. Seksualiseringshistorien viser at 

jenter/kvinner i stor grad har vært representert (McNair, 1996, 2002; Mulvey, 1975; Gill, 

2008) og derfor ser jeg det nødvendig å sette fokus på kjønn. Videre, med utgangspunkt i 

norsk statistikk om populære medier spurte jeg elevene om bildedelingsmediene da det er de 

som er hensiktsmessige for oppgaven: 

Tabell 5.2 Bruk av sosiale medier fordelt blant kjønn én uke i forkant av undersøkelsen18 

 Jenter Gutter Totalt (Antall) 
Facebook 63 29 92 
Instagram 64 22 86 
Snapchat 65 29 94 

 

I dette (og neste) spørsmål, implementerte jeg Facebook som en mulig svarkategori. I 

forbindelse med norsk statistikk er dette er aktivt brukt medium, og siden jeg komplementerte 

spørsmålet med et kommentarfelt ønsket jeg å unngå at respondentene skrev Facebook der. 

Jeg ønsket heller at de skulle oppgi andre sosiale medier. Alle respondentene hadde brukt 

Snapchat. Det samsvarer med at 93 av de 94 oppga at de eide en Snapchat-konto19. Instagram 

hadde en noe lavere bruksfrekvens, men det var kun en jente som ikke hadde brukt mediet 

uken før. Det gjaldt for 22 av de 29 guttene, og i likhet med tidligere forskning er jentene 

mest aktive på Instagram også i dette utvalget. I kommentarfeltet, ble flere sosiale medier 

oppgitt. Det var særlig andre konkrete bildedelingsmedier som ble representert. Eksempler er 

Youtube, Yubo, YouKnow, og bilderedigeringsprogrammet VSCO ble nevnt tre ganger20.  

                                                 
18 Svarkategorien ’Jeg bruker ikke sosiale medier’ er ikke oppnevnt da det ikke gjaldt for noen av respondentene 
19 Datamaterialet viser til én i differanse. Det kan være at respondenten har trykket feil, eller unnlot å svare på alle spørsmålene 
20 I retroperspektiv burde jeg spurt nærmere om redigeringsapplikasjoner i spørreskjemaundersøkelsen 



 46 

5.1.1 Tilgang og tidsbruk 

I likhet med tidligere forskning, huket alle respondentene av for å eie sin egen smarttelefon. 

Det tilrettelegger for et høyt forbruk. Blant 85 elever som vanligvis bruker sosiale medier 

’flere ganger per dag’, gjaldt det for 61 jenter og 24 gutter. I tillegg til syv som oppga daglig 

bruk, utgjør det sammenlagt at 92 elever bruker sosiale medier i løpet av en dag. Det tilsier en 

noe høyere brukerfrekvens for dette utvalget, enn landsgjennomsnittet21. Følgende, viser 

hvilket medium elevene brukte mest tid på: 

Tabell 5.3 Sosialt medium med høyest aktivitetsbruk22 

  
Jenter 

 
Gutter 

 
Totalt (Antall) 

Facebook 2 6 8 
Instagram 9 1 10 
Snapchat 37 18 55 

Like mye tid på 
hver 

13 4 17 

Vet ikke 4 0 4 
 

Tid, ble ikke definert. Det ble gjort for å gi en mer frigjort estimering og belyse eventuelle 

preferanser. Til og med her, var det fire jenter som oppga at de ikke visste. Snapchat har 

høyest svarfrekvens fordelt mellom 37 jenter og 18 gutter. Det tilsier at det gjelder for mer 

enn halvparten for begge kjønn. Det var ni jenter og én gutt som brukte Instagram mest (10). 

Totalt mente 17 elever at de brukte like mye tid på hver. Spørsmålet ble etterfulgt med en 

nærmere tidskonkretisering om bruk av Instagram og Snapchat:  

Tabell 5.4 Tidsestimater for bruk av Instagram23 

 Jenter Gutter Totalt (Antall) 
Opptil flere ganger 

daglig 
49 8 57 

Daglig 13 12 25 
1-2 ganger i uken 0 1 1 

Månedlig 0 1 1 
Sjeldnere 2 2 4 

Aldri 1 0 1 
 

Tabell 5.5 Tidsestimater for bruk av Snapchat24 

 
 

 
Jenter 

 
Gutter 

 
Totalt (Antall) 

                                                 
21 (Ipsos, MMI, 2018). 
22 Svarkategorien ’Jeg bruker ikke sosiale medier’ er ikke oppgitt da det ikke gjaldt for noen av respondentene 
23 Svarkategorien ’ukentlig’ er ikke oppgitt da det ikke gjaldt for noen av respondentene 
24 Svarkategoriene ’sjeldent’ og ’aldri’ er ikke oppgitt da det ikke gjaldt for noen av respondentene 
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Opptil flere ganger i uken25 31 9 40 

Daglig 39 21 60 
1-2 ganger i uken 1 2 3 

Ukentlig 1 1 2 
Månedlig 1 0 1 

 

Det skjedde en feil når jeg satt opp spørsmålet om tidsbruk av Snapchat da jeg overførte 

spørsmålene til det elektroniske nettskjemaet. Svarkategorier ’opptil flere ganger’ ble derfor 

ikke målt slik som ønskelig. I tabell 5.5 ser vi at ’opptil flere ganger i uken’ gir mange mål. 

Det kan være fordi 1) feilen ble ikke oppdaget i et skjema som ellers hadde svarkategorien 

’flere ganger om dagen’, øverst, eller 2) de det gjelder. I kommentarfeltet hadde to elever 

skrevet daglig eksplisitt. Likevel, omtrent alle bruker Snapchat i løpet av en dag. Det ble også 

bekreftet i tabell 5.2. 

 

I tabell 5.3 kommer det frem at Instagram ikke blir brukt like mye som Snapchat. I tabell 5.4 

derimot, oppgir hele 57 at de bruker Instagram flere ganger daglig. Satt i perspektiv, antyder 

dette til et svært høyt forbruk av sosiale medier generelt. Både jenter og gutter bruker stort 

sett Instagram i løpet av en dag. I kommentarfeltet ble det presisert av tre respondenter at selv 

om de brukte mediet daglig, lastet de ikke opp bilder hver dag. Det var heller sjeldent. I 

nettskjemaet ble respondentene videresendt til Snapchat-spørsmålene om de krysset av for og 

ikke bruke Instagram. Totalt fire må trekkes av det totale utvalget når det gjelder tidsbruk for 

Instagram. Oppsummert, er fellesnevneren et høyt, daglig bruk særlig av Snapchat for begge 

kjønn. Instagram har også ivrige brukere, men jenter utgjør mesteparten av bruken. De aller 

fleste har uansett en brukerkonto på begge mediene. 

5.2 RQ1: Har norske 16-19 åringer ulik oppfatning 
om hva de definerer som seksualisert?  
Dette forskningsspørsmålet vil utforske hvordan seksualisering blir forstått blant tenåringene i 

utvalget. Datamaterialet for dette, og neste forskningsspørsmål vil begge belyse første del av 

oppgavens problemstilling: «Hvordan definerer norske 16-19 åringer26 begrepet 

seksualisert»? Det vil danne analysegrunnlaget for seksualiseringsforståelsen. 

                                                 
25 Feil i svarkategoriene 
26 Påminnelse, datamaterialet er hentet fra respondenter mellom 17 og 19 år. 
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Selvseksualisering, og del to av problemstillingen er forbeholdt forskningsspørsmålene 2, 3 

og 4. Den siste delen av kapittelet vil dokumentere sammenhengen mellom hva 

respondentene forstår som seksualisert, og hva de selv gjør når det gjelder bildedeling på 

Instagram og Snapchat.  

5.2.1 Å definere seksualisering: uten innspill 

Videre i spørreskjemaet, ble seksualiseringsdelen introdusert med et enkeltstående spørsmål, 

isolert fra påfølgende spørsmål. Innledningsvis pekte jeg på manglende eller tvetydige 

definisjoner, og jeg spurte respondentene om de kunne definere seksuelle bilder med fem ord. 

Jeg ønsket å få frem likheter og ulikheter, og om formuleringene samsvarte med 

svarkategoriene jeg hadde formulert på bakgrunn av teori og samfunnsmessige observasjoner. 

Instruksen ble derimot ikke fulgt og hensikten med å sammenligne begrepene ble vanskelig 

da de brukte setninger o.l. I møte med data, ønsket jeg heller å fordele svarene etter kjønn.  

 

21 av de 29 guttene brukte ordene lettkledd/lite klær, nakenhet/naken eller nakenbilder/nudes 

når de beskrev et seksualisert bilde27. I sammen med: så lite klær som mulig og visninger av 

kroppsdeler som burde vært dekket og usensurert, brukte totalt 24 gutter nakenfaktoren for å 

beskrive et seksualisert bilde. En nærliggende kategori, kropp ble nevnt i syv tilfeller. I enda 

syv tilfeller, ble beskrivelser av spesifikke kroppsdeler og kjønnsorganer oppgitt: pupper, 

penis, vagina, rumpe(hull) eller brystvorter. Utenom det direkte kroppslige, blir posering og 

hinting nevnt totalt 11 ganger. Andre eksempler på tilsvarende beskrivelser (erotikk, intimitet, 

fysisk/psykisk budskap, seksuell, fetisj og direkte/indirekte seksualisert person), gir 

sammenlagt 19 tilfeller for hvordan et menneske fremstår i bildet. Bikini og undertøy ble 

oppgitt av fire gutter som seksualiserende virkemidler. Og det å være tiltrukket av fotografiets 

subjekt bidrar til seksualiseringsopplevelsen. Alle kategoriene er gitt av gutter på 18 år. 

 

34 av de 65 jentene beskrev tilsvarende med nakenuttrykk, og hud ble nevnt syv ganger. 

Kropp fremkommer med 12 tilfeller, og kjønnsorganer/erogene soner blir beskrevet hele 25 

ganger. Det er gjerne kvinnelige egenskaper som trekkes frem, og selv om det er flere likheter 

mellom guttene og jentene i denne forståelsen er det interessant å observere at både gutter og 

                                                 
27 Engelsk uttrykk for nakenbilder 
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jenter hovedsakelig fokuserer på kvinnekroppen. Kun to jenter beskriver bar overkropp eller 

bokser som særegent for mannlige egenskaper. En annen forskjell mellom kjønnene er 

ordbruken. Guttene benyttet begreper som ’fristende, seksuelle eller poserende’, i mens 

jentene heller brukte intimitet. For det guttene beskrev ved hjelp av poseringer, utdypet 

jentene med ’dusj, speil, tunge, å vise ansikt på lettkledde bilde, fingre i nærheten av munnen, 

retusjering, skrevende ben, sex-snakk og seksuelle grimaser’. Undertøy ble oppgitt 11 ganger, 

i mens fire mener badetøy seksualiserer bilder. Et annet skille, er hvordan totalt åtte jenter tar 

opp tematikken mellom frivillig/ufrivillig avbildning, trakassering eller voldelige handlinger. 

I tillegg blir det påpekt at seksuelle bilder ikke er likestilte, og at seksuelle bilder viser 

sårbare, ubevisste og ukomfortable personer. En annen bruker ’uønsket’ for samme 

resonnement. Oppsummert, er fremtoningen av seksuell definering at kroppen er i hovedfokus 

i sammen med en utseendebevissthet for klær og posering som bidrar til å seksualisere. 

5.2.2 Å definere seksualisering: med innspill 

Deretter, besvarte elevene samme spørsmål ved hjelp av standardiserte svarkategorier. 59 

respondenter synes personer i undertøy er seksualisert og 19 mente badetøy. Nakenkategorien 

ble gitt 85+8328 ganger.14 personer mente trange klær, eller trange/lite treningsklær bidro til 

seksualiseringen. Sammenlignet med forrige spørsmål, står nakenhet fortsatt sterkt, men 

undertøy og bikini økte i oppslutning og treningsklær ble implementert i definisjonen. For å 

utforske seksualiseringsdefinisjonen videre, fokuserte påfølgende spørsmål om hvordan 

kontekster kan påvirke hvordan bestemte bekledninger blir seksualisert: 

Diagram 5.1 Kategorisering av seksualisert bildeinnhold: kontekstbasert 

                                                 
28 Som nevnt i metodekapittel ble det gjennom en feil oppgitt samme svarkategori to ganger (naken).  
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Tabellen gir en fullstendig dataoversikt, men det jeg må ta høyde for i de to siste spørsmålene 

er at kategoriene kan være påvirkende på respondentene. Det kan blant annet være ledende 

spørsmål, samtidig som respondenten blir gitt en kontekst som bevisstgjør en mening. Det er 

ikke nødvendigvis det første respondenten selv utnevner som seksualisert. Likevel, som i 

spørsmålet hvor elevene selv skulle beskrive seksualiserte bilder ved hjelp av fem ord, viser 

det at mange begreper og ord er likt. Undertøy, badetøy, naken er derfor åpenbart seksualisert 

for mange, men konteksten og poseringen kan skape større meningsvariasjoner. Å være naken 

er som regel seksualisert, med et mindre unntak når det er ute i naturen. Fokus på bestemte 

kroppsdeler er oftere seksualisert om de er fremvist i undertøy. Badetøy oppfattes mindre 

seksualiserende enn undertøy. Trange klær blir mest seksualisert om det er i forbindelse med 

stillinger som kan minne om sex, hvilket er gjennomgående for alle ’bekledningsformene’. 

Ellers, er alle berøringsformer seksualiserende uavhengig av hva man har på seg. Jentene 

nevnte tidligere at speil er et seksualiserende virkemiddel, samt finger ved munnen, og det er 

særlig i forbindelse med nakenhet og undertøy. Badetøy er nok en gang mindre representert. 

At sengen gjør noe seksualiserende øker med hvor eksplisitt bekledningen er. Dermed, 

poengterer funnene at seksualisering også er kontekstbasert. 

5.2.3 Seksualiserende virkemidler 
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Tekst, er et virkemiddel store deler av utvalget beregner for å kunne være seksualiserende, og 

49 elever identifiserte tittel, ordlegging eller underskrifter for å direkte eller indirekte 

seksualiseringsdefineringen. I kommentarfeltet bemerker gutt 18 år, at tekst kan være 

seksualisert selv om bildet ikke er det. Logoer blir oppgitt 10 ganger, og eksemplifisert med 

Playboy. Klær (for eksempel undertøy og badetøy), er som data allerede har vist gjeldene og 

blir oppgitt 12 ganger. Videre, informerer fire respondenter at skrift på klærne kan ha nettopp 

den funksjonen. Alle disse virkemidlene hadde jeg lagt ved som eksempler. Utover, ble 

emojier i stor grad representert (11) og eksemplifisert med aubergine og fersken. De ble 

forklart å være symbol for underliv og rumpe. Sexting, altså det å utveksle seksuelt innhold 

gjennom meldinger (sex-snakk) er oppgitt fire ganger, tre nevner reklame i mens lyd og 

sangtekster får hver sin stemme. Det refereres ofte til bildets undertone i beskrivelsene:  

«Poseringen har veldig mye å si tenker jeg. Et bilde av en person som står rett opp og ned 
naken ser jeg ikke på som seksualiserende, men hvis vedkommende tydelig poserer for å "vise 
seg frem" blir det fort seksualiserende» – Jente 18år 

«Hvilke klær en har på seg kan symbolisere eller utstråle hvilken oppmerksomhet du ønsker å 
tiltrekke deg eller hva du ønsker å formidle» - Jente 18år 

5.2.4 Hvordan tror du andre definerer seksualiserte bilder i sosiale 
medier?  

I undersøkelsen av seksualiseringsforståelser, synes jeg det var interessant å be respondentene 

om å reflektere over hvordan de tror andre definerer seksualiserte bilder i sosiale medier. Det 

ville også få frem meningsforskjeller. Her benyttet mange spørsmålet til å tilføre flere av egne 

synspunkter. Selv om fokus på kropp, mengden klær og posering vedvarte, viste data til mer 

reflektere beskrivelser. Det tydeliggjorde defineringskompleksiteten og seksuell subjektivitet: 

«Tror ungdom har en litt slakkere holdning til det enn eldre» – Jente 18år 

«Eldre mennesker syns kanskje det meste som innebærer mindre klær er seksuelt, men i dag er 
det mye vanligere at det blir sett på som kunst og ikke som noe seksualisert. Men jeg vil tro de 
fleste vil definere seksuelle bilder som nakenhet, utfordrende positurer, og utfordrende blikk» 
– Jente 18 år 

Flere av respondentene fokuserte på distinksjonen mellom ung og eldre, og hvordan vår tid 

påvirker hvordan vi tenker om seksualisering:  

«Vi unge blir ganske tilvant til det tror jeg så du må gjøre litt for at det skal bli det» – Gutt 
17år 
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«Vi lever i en postmoderne tidsalder, så det får de gjøre selv avhengig av hvilken kultur de 
tilhører og hvilken oppvekst de har hatt og hvilket fokus det har vært på det i barndommen og 
selvsagt alder og miljø» – Gutt 18år 

Vår tid er forøvrig basert på populærkulturelle medier hvor seksualiseringskulturen har 

utfordret grensene mellom offentlig og privat. Meningene er også motstridende:  

«Noen definerer seksualiserende bilder som å gå i klær noen mener man må være naken, vi er 
forskjellig og selvfølgelig har vi ulike oppfatninger om hva vi synes er greit og ikke» - Jente 18 
år 

«Jeg tror jeg har en ganske normal definisjon av hva som er seksualisert og ikke. Noen kan 
kanskje synes ting er litt mer seksualisert enn det jeg gjør» – Jente 17år 

«Jeg synes at de fleste overreagerer en del, fordi folk får nesten ikke lov til å posere på bilder 
uten at det blir definert som et seksualisert bilde» – Jente 18 år 

«Veldig mange har en tendens til å definere seksuelle bilder som mennesker med lite klær på 
seg, men personlig føler jeg at det blir veldig slutshaming og at terskelen er satt for lav» - 
Jente 18 år 

Allerede her er det antydninger for hvordan grensene for eksplisitt er strukket lengre. 

Nakenhet er nødvendigvis ikke synonymt med seksualisering. Enkelte av respondentene satt 

fokus på problemstillinger for en eksplisitt selvrepresentasjon:  

«Jeg tror folk tenker det mest handler om nakenbilder osv. Men tror folk er for naive i å tro at 
bilder er seksuelle» – Jente 17år 

«Lite klær og upassende posering» – Jente 17 år 

«Mange jenter i ung alder tenker ikke på konsekvensene og ser på det som kult» – Jente 18 år 

Gutt 18 år, mener seksualisering involverer en objektivisering av et menneske. Datamaterialet 

har derimot vist at en kollektiv mening er vanskelig å innfri. Utfordringen blir etterfulgt av 

kontekst- og situasjonsavhengige tilføyelser:  

«Jeg tror andre definerer seksuelle bilder ut ifra hvordan du tar bildet. Dersom du står på 
stranda og tar et bilde sammen med familien din i bikini, vil ikke folk synes at dette er et 
særlig seksualiserende bilde. Men dersom en jente tar bilde sånn som det ble vist på siste 
bilde, [se vedlegg 9] vil jeg tro at andre definerer det som et seksuelt bilde» – Jente 18år 

«Forskjellig fra person til person avhengig av mengde klær, hud, vinkler, ansiktsuttrykk, 
kroppsform (jenter som er "plus size" får ikke like mye hat som kvinner som er fit med f. eks 
silikonpupper, smal midje og trente rumper.) Menn blir ikke seksualisert like mye som kvinner, 
men det finnes også press mot menn» – Jente 18år 

«Avhengig av hvilke bilder. Den nakne ungen fra bildet tatt etter Hiroshima-bomben, regnes 
mest sannsynlig ikke som seksuelt, men noen vil f.eks. si at det forrige trenings-bildet [se 
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vedlegg 9] ikke er "SÅÅ" seksuelt (slik som trenings-bilder ofte blir oppfattet, når de viser 
resultater og ikke kropp)» – Gutt 18år 

Kommentarene underbygger subjektivitetspåstanden. Fotografihenvisningene viser også til to 

tolkninger av samme bilde, en seksualisert og et treningsbilde. 

5.2.5 Om å bli seksualisert av andre 

Tabell 5.6 Fordelingen av å bli seksualisert mellom kjønnene 

(Antall) Ja Nei Vet ikke  

Jenter 19 32 14 
Gutter 8 11 10 
Totalt 27 43 24 

 

I spørsmål om respondentene selv hadde blitt seksualisert av andre, valgte 16 jenter som 

svarte ja å beskrive hvorfor. Én gutt gjorde det samme. Kommentarer har vært utløsende for 

seks av elevene (kropp og utseende), i mens tre jenter nevnte fysisk kontakt på rumpe eller 

pupper eller iakttagelse:  

«Noen klådde på rumpa mi (med bukse), filmet og sendte det til folk» – Jente 18år 

Kommentaren peker på et komplekst problem. Ikke nok med opplevelsen av uønsket, fysisk 

kontakt, smarttelefonen kan attpåtil dokumentere og distribuere hendelsen til et større 

publikum utenfor konteksten. Å bli seksualisert handler om kropp og utseende: 

«Kommentarer på hvordan utseende mitt og kroppen min er» – Jente 17år 

«Kommentarer på kropp og utseende i stedet for personligheten» – Jente 18år 

«Siden jeg kler meg i svart tror folk jeg er av personen som liker BDSM, dominant og 

submissive sex f.eks» – Jente 18år 

Tidligere forskning har foreslått at skjønnhetsidealer er overført til sosiale medier, og 

kommentarene fremhever sjangerforventninger i møte med bilder på Instagram og Snapchat. 

Samtidig, oppstår det press med en seksualisert bildedeling, og risikoen for å få disse bildene 

på avveie ble dokumentert for én i dette utvalget:  

«Når noen sender et seksualisert bilde og mener at siden de sendte til deg så må du sende 
tilbake» – Jente 18år 

«Besittelse av bilde jeg ikke visste lå ute» – Jente 18år 
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Totalt sett, var det flere jenter enn gutter som følte seg seksualisert av andre. Det er samsvarer 

med spørsmålet fremstilt i diagram 5.2:  

Diagram 5.2 Blir kvinner oftere seksualisert enn menn?  

 

Kjønnsfordelingen for hvem som er ’veldig enig’ utgjør omtrent 1/3 blant guttene og omtrent 

halvparten blant jentene. Jevnt over er det flere som er enige i påstanden enn uenige.  

5.3 RQ5: Hvordan ser brukere av sosiale medier på 
seksualisering i dag? 
For å undersøke hvordan respondentene forstår seksualisering i (med) sosiale medier, og om 

dette er definisjoner knyttet til historisk og teknologisk utvikling, ba jeg respondentene 

vurdere fire fotografier fra fire ulike tidsperioder. Alle har på et tidspunkt vært seksualiserte. 

Først vil jeg fremlegge hva som ble sagt når jeg spurte respondentene om det mente det var 

forskjeller for hvordan gutter og jenter bruker Instagram og Snapchat:   

5.3.1 Instagram 

Hovedtendensen for Instagram-bruk, var at guttene stort sett kommenterte hva jentene gjør 

forskjellig fram dem, i mens jentene fokuserte på eget bruk. Samtidig lastet jenter opp 

«selfies» med et stort fokus på kroppen, i mens gutter delte treningsbilder.  

«Ja, gutta legger ut mere naturbilder eller treningsbilder der man viser muskler, jenter viser 
heller bilder der de viser former ol.» – Gutt 18år 
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«Jenter skal være mer sexy, og gutter skal ha mer trening» – Jente 18år 

«Synes noen gutter bruker det mye mindre, de legger ut færre bilder, men har ikke noe 
problem med å legge ut i bar overkropp» - Jente 17år 

«Gutter virker mer ekte enn jenter på instagram. Redigerer ikke bildene sine like mye» - Jente 
18år 

Selv om funnene peker på et høyt kroppsfokus for både gutter og jenter, viser data til en 

generell oppfatning om at jenter er under et større bildedelingspress:  

«Jenter føler kanskje det like-presset enda sterkere enn gutter, og jeg oppfatter at profiler til 
jenter inneholder godt gjennomtenkte bilder av god kvalitet med mange bilder av seg selv» – 
Jente 18 år 

«Jenter er langt mer opptatt av likes, antall følgere, fint bilde i feed, osv» – Gutt 18år 

«Jenter er mer opptatte av hva de legger ut, hvordan de ser ut, og hvordan andre ser dem. De 
er mer opptatte av andres meninger. Gutter bare legger ut for å ha det gøy» – Jente 17år 

«Jenter er som regel mer aktive brukere, føler kanskje jenter trenger mer bekreftelse og derfor 
legger de ut det de gjør» - Jente 17år 

Videre, ble seksualiseringsaspektet sidestilt med kroppsfokuset: 

«Jenter tar i bruk seksualisering av seg selv i bildene sine mye hyppigere enn gutter gjør – 
Gutt 18år 

«Ja, fordi noen jenter er mer ute etter å vise fram kroppene sine» - Jente 18år 

«Gutter kan legge ut bilde av seg selv uten skjorte uten at det blir sett på som seksualisert 
mens jenter kan ikke akkurat det» - Jente 18år 

Dette datasettet i er likhet med teori og historie, konsentrert rundt hvordan jenter bruker og 

fremtrer i sosiale medier. I anledning dette spørsmålet derimot, hevdet 19 personer at det ikke 

er noen betydelig forskjell i hvordan gutter og jenter bruker Instagram. Totalt fem visste ikke, 

i mens fire unnlot å svare. Sammenlagt mente omtrent 1/3 av utvalget at det ikke var noen 

vesentlige forskjeller i hvordan gutter og jenter bruker Instagram. Men, likevel sammenlignet 

med tidligere har gutter fått en mer synlig rolle i sosiale medier:  

«Både og, jeg har sett begge kjønn legge ut bilder for å skryte av egen kropp. Det er kanskje 
mest kjent at jenter legger ut seksualiserende bilder, men det er overraskende mange gutter 
også» – Gutt 18 år 

«Jeg synes at begge kjøn bruker kroppen sin på instagram» – Gutt 18år 
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Begge kommentarene er avgitt av gutter, og kan forøvrig belyse hvordan guttene selv mener 

de er en del av bildedelingskulturen på Instagram. Det blir også seksualisert eller driver med 

selvseksualisering. Likevel, enkelte integrerte forventninger vedvarer i Instagram-praksis: 

«Selvfølgelig, jenter blir alltid seksualisert, uansett sammenheng» - Jente 17år 

«Gutter bruker kanskje mer for å se på lettkledde bilder av jenter» – Jente 18år 

«Gutter bruker det for å se på jenter, jenter bruker det for å ha oversikt» – Jente 18år 

«Ja, jenter bruker det ofte mer og bruker gjerne mer tid på redigering av bilder, gutter er også 
mer ram på å ta kontakt med tilfeldige jenter de gjerne syntes er fine» – Jente 17år 

Det som umiddelbart betoner seg, er at kropp oftere blir seksualisert når jenter publiserer 

bilder. I tillegg, er kommentarene gitt av jenter, og bemerker en idé om at gutter bruker 

Instagram for å se på dem. Det gjenspeiler seg i følgende kommentarer om hvordan jenter blir 

mer opptatt av egen fremtreden:  

«Jenter legger mye oftere ut bilder, og de legger vanligvis ut bilder av seg selv med eller uten 
venner, ofte jobber de hardt med bildene for at de skal se bra ut med filtre og redigeringer 
osv. Gutter legger bare ut bilder som de er, og ganske sjeldent, og ganske variabelt innhold. 
Jenter legger også ut ting for å vise andre hva de gjør, noen ganger som "inspirasjon" eller 
for å gjøre andre sjalu» – Jente 18år 

5.3.2 Snapchat 

Når det gjaldt forskjeller i hvordan gutter og jenter bruker Snapchat, var det 30 stykker som 

ikke mente det var en betydelig forskjell, 15 visste ikke, i mens tre unnlot å svare. Tilsammen 

mente 48 av de 94 ikke mente det var åpenbare forskjeller. Likevel, ble noen nyanser 

identifisert, og de fleste kommentarene var konsentrert om seksualiserte bilder:  

«Det kommer veldig an på person til person, men det er kanskje flere jenter som sender 
seksualiserte snapper enn det gutter gjør» – Jente 18år 

«Jeg synes egentlig ikke det er så veldig stor forskjell på jenter og gutter på snapchat. Gutter 
har kanskje en tendens til å sende litt mer nakenbilder til jenter som egentlig ikke vil ha det. 
Og de sender det på snapchat siden det er tidsbegrensning og man får vite om folk 
screenshotter» – Jente 17år 

«Opplever kanskje at gutter oftere sender nudes enn jenter på sosiale medier. I hvertfall til 
flere mennesker, opplever at jentene ofte sender til en "spesiell"» - Jente 18år 

Det er uenighet om hvem som sender mest seksualiserte bilder. Følgende kommentarer kan 

antyde en generell oppfatning om at gutter sender ’nudes’ i en humoristisk sammenheng, i 

mens jentene gjør det i en seksualisert kontekst:  
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«Ja, gutter sender flere nakenbilder til hverandre enn det jenter gjør» –Jente 18år 

«Ja, gutter sender mer nakne bilder eller lettkledde bilder til hverandre og jenter enn det 
jenter gjør» – Gutt 18år 

«Gutter kødder mer (mtp. stygge bilder, nudes av venner osv...)» – Gutt 18år 

«Det er ikke så mye forskjell, men jeg føler jenter viser kroppen sin mer enn gutter» - Jente 
18år 

«Jenter viser mer kropp» – Gutt 17år 

«Jenter sender fort bilder at skritt og rumpe og pupper eller seg selv i undertøy» - Gutt 18år 

«Gutter kan bruke det mer for å håpe på å få drøye bilder mer enn jenter» - Jente 17år 

«Tror de aller fleste bruker det kun for å holde kontakt, men er nok noen av begge kjønn som 
bruker det for å sende/motta seksualisert innhold» - Jente 18år 

5.3.3 Fotografiets utvikling 

Fotografiene er hentet fra forskjellige tidsperioder de siste 100 årene for å se om 

seksualiseringsforståelser kan identifiseres å ha forandret seg med sjangerforventinger i 

fotografier, og populærkulturell forståelse for seksualisering. De ble ikke informert at 

Vedlegg 6 (1919) ble tatt i forbindelse med en sexy postkortserie, eller at Vedlegg 7 (1947) er 

en ikonisk pin-up modell. Vedlegg 8 (1991) kan de gjenkjenne Naomi Campbell, i mens 

Vedlegg 9 (2017) er en alminnelig person med smarttelefon.  

5.3.3.1 Fotografi: 1919 

Diagram 5.3 Enig/uenig om 1919 - bildet er seksualisert (Vedlegg 6)     
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Stern, C. (31.03.0216). Hentet 10.08.2017 fra http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3516035/The-evolution-sex-appeal-100-year-old-

postcard-images-sexy-women-world-idea-perfect-pin-gone-dainty-demure-raunchy-risque.htm

Vurderingene var hovedsakelig konsentrert rundt ’litt enig’ og ’litt uenig’. Bildet er litt både 

og, alt ettersom hvem en spør. Derimot, var det syv jenter og én gutt som var veldige uenige 

om at bildet var seksualisert, og kun to gutter og én jente som var veldig enige. Nok en gang 

blir meningsforskjeller knyttet til kjønn. Følgende er begrunnelser for de som var mer enige 

enn uenige: 

«I dagens samfunn hadde jeg nok ikke sett på det som veldig seksuelt, men med tanke på at det 
er et gammelt bilde vil jeg si det teltes som seksuelt på den tiden» – Gutt 18år (litt enig) 

«For 80 år siden ville dette blitt tolket som seksuelt, men sett i lys av alt vi finner på nettet i 
dag; nei» – Gutt 18år (litt enig)  

«Det ser ut som et ganske gammelt bilde, og av det jeg har sett så var gammel pornografi 
ganske så diskret, men det spilte mye mer på det aspektet om at kvinnens kropp er nesten 
"forbudt." Så det å vise, spesielt låra, i en slik positur vil jeg si er seksuelt» - Gutt 18år(enig) 

Det var mange kommentarer om fotografiets datering. Flere respondenter argumenterte for at 

det å vise mye hud og være iført en kort kjole var seksualisert på «den tiden». Samtlige 

hevder blikket (20), strømpebuksen, høye hæler og pornografiske henvisninger gjør bildet 

seksualisert. Samtidig, ble hud, klær og positur beskrevet og at bildesubjektet kunne virke 

forførende. Det var imidlertid uenighet om det var for mye, eller for lite klær og posering: 

«Jeg synes ikke det er drøyt på et seksualt nivå, men jeg kan se at det kanskje er ment slik 
gjennom blikket hennes (og posisjonen hun sitter i, men dette er ikke noe seksualisert i 2018 
kontra da det ble tatt)» – Jente 18år (uenig) 

«Det er en ganske classy setting og vedkommende er påkledd. Eneste kan være måten hun 
poserer på og blikket hun gir» - Jente 18år (litt uenig) 

Oppsummert, er seksualiseringsnivået i fotografiet fra 1919 orientert rundt midten. Enighet er 

derimot forankret i tid og historie, og seksualiserer bildet deretter. I tillegg tydeliggjorde en 

jente 18 år at: «Jeg synes at jenter kan ta bilder hvor de selv føler de er fine, utenom at det 

skal bli sett på som seksualiserende», og var ’uenig’ i at bildet var seksualisert.  

5.3.3.2 Fotografi: 1947 

Diagram 5.4. Enig/uenig om 1947- bildet er seksualisert (Vedlegg 7)                    
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Miller, G. (12.05.2017). Hentet 10.08.2017 fra https://reelrundown.com/celebrities/Blond_Bombshells

Bildet fra 1947 hadde en mer spredt mening. De fleste er til en grad uenige. Likevel, har ’litt 

enig’ høyest svarfrekvens. 11 jenter var veldig uenige, mot én gutt. Det var to gutter som var 

veldig enige. Følgende kommentarer viser ulike begrunnelser for ulike vurderinger:  

«Dette bildet har kvinnens skjønnhet, kropp og en sittende avslappet positur med kort kjole 
der man kan se brystvorter igjennom. Alt i alt er dette bildet seksualisert fordi det fremhever 
kvinnens kropp på en slik måte at den seksuelle delen kommer i fokus» – Gutt 18år (enig) 

«Armen gjør det litt seksualisert. Kjolen er også litt kort, men i våre dager er dette mindre 
seksualisert enn når bildet er tatt» – Jente 17år (litt uenig) 

«Bildet kunne ha vært til en badedrakt reklame og er i utgangspunktet ikke så seksualisert, 
men i dagens samfunn blir det sett på det om man viser litt for "mye" hud» – Jente 19år (litt 
uenig) 

«Bakgrunnen er i trå med antrekket noe som gjør at det ikke blir en unaturlig setting. Hadde 
hun sitti i en badedrakt i sin egen seng ville jeg nok sett på bilde som mer seksualiserende.  
Eller i en selskapssal» – Jente 18år (uenig) 

«Det fremstiller jo ikke noe nakenhet, og det er helt normalt å gå i undertøy :) hadde vært 
annerledes om hun hadde vært naken» – Jente 17år (veldig uenig)  

«Føler dette var veldig typisk "profil" på 50-60 tallet, og hu gjør ikke noe særlig for å virke 
"tilfredsstillende"» –Gutt 17år (veldig uenig) 

Seksualiseringsbegrunnelsene ovenfor fotografiet fra 1947 er høyest subjektive. Noen mener 

klærne gjør henne seksualisert, i mens andre bruker nettopp klærne for å poengtere at hun 

ikke er det. Noen mener det å vise mye hud er seksualisert, i mens andre mener det ikke vises 

nok. Kontekst og intensjonen med bildet blir også vurdert, og var ikke seksualisert i dette 

tilfellet. Fem elever poengterte at reklame-følelsen fjernet seksualiseringen, i mens andre 

brukte modellargumentet om samme utslag.  
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5.3.3.3 Fotografi: 1990 

Diagram 5.5 Enig/uenig om 1990- bildet er seksualisert (Vedlegg 8)

 

Blue 17. (29.11.2016). Skjermdump tatt 20.09.2016 fra https://www.blue17.co.uk/vintage-blog/naomi-campbell-90s-supermodel/ 

For det tredje bildet kategorisert som sexy, er de fleste enige om at bildet er seksualisert, og 

’enig’ gjelder for 42 av de 94 respondentene. Fire gutter og ni jenter var veldig enige, i mens 

tre jenter var helt motsatt. Gjennomgående er fokuset på dyremønstre: leopard og zebra: 

«Fokus på sexy positur, øyekontakt med kamera, kløft vises, rompe i fokus, sitter på zebra 
skinn, og har på seg leopard skinn. Alle vet det hinter til sex!» – Gutt 18år (enig) 

«Det at hun skyter ut rumpa og puppene gjør at det blir seksualisert. Blikket hennes er lurt, og 
i tillegg går hun med leopardmønster, som vanligvis er forbundet med noe seksuelt» - Jente 
17år (enig) 

Det ble også et mer konkret fokus på kroppsdeler, og pupper og rumpe var gjennomgående i 

tillegg til posering og blikk. Uenighetsargumentene var derimot:    

«Ikke seksualisert fordi hun gjør ikke noe vågalt» – Jente 17år (uenig) 

«Veldig lite klær, veldig nærme skrittet og blikket. Føler fremdeles dette er en posering og ikke 
noe jeg ville reagert på i hverdagen» – Gutt 17år (uenig) 

«Dette bilde kunne ha vært på en forside på playboy sikkert på 80 tallet» – Jente 19år (litt 
uenig) 

Igjen, seksualiseringsdefinisjonen er påvirket av individualitet, og gjenspeiler seg i 

forventningene ovenfor fotografiet. Til og med blir ikke Playboy-referansen var 

seksualiserende som følge av et tidsfravær. Samt, fjernet nok en gang reklame- og modell den 

seksuelle dimensjonen i bildet.  
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5.3.3.4 Fotografi: 2017 

Diagram 5.6 Enig/uenig om 2017- bildet er seksualisert (Vedlegg 9)  

 

The Chive. (10.03.2017). Skjermdump tatt 20.09.2017 fra http://thechive.com/2017/03/10/there-are-sexy-chivers-among-us-60-photos-30/ 

Bildet er det eneste i bildeutvalget som er tatt av selve bildesubjektet. Det fundamenterer 

moderne bildedelingsteknologi. Der er imidlertid stor enighet (veldig) at bildet er seksualisert 

(66). Totalt er det bare fem uenige: 

«Er det samme som å gå i badetøy på stranda liksom» – Jente 17år (veldig uenig) 

«Passe» - Gutt 18år (veldig uenig) 

«Litt seksualisert men fortsatt ikke drøyt» - Gutt 18år (uenig) 

«Det har blitt veldig vanlig at jenter framstiller seg på den måte, det har ikke noe virkning 
lenger» - G annet (litt uenig) 

Blant ’enige’ respondenter, er det enkelte som direkte knytter bildesubjektet til 

selvrepresentasjon, pornografi og er «åpenbart seksualisert». Også her blir konkrete 

kroppsdeler, særlig pupper oppgitt i sammen med valget av undertøy. For noen er alt i bildet 

seksualisert, og både blikk og posering blir bemerket hyppig. Dette oppsummerer hva utvalget 

mener gjør bildet seksualisert:  

«Iført lite klær og poserer i speilet med en erotisk pose» – Gutt 18år (veldig enig) 

«Dette er ekstremt seksualisert fordi jenta står kun i undertøy. Hun klemmer puppene sammen 
og bruker masse pushup i bhen for å få de til å se størst mulig ut. Puppene er så pusha opp at 
man nesten kan se niplene. Trusa hennes er kjempe liten og dekker akkurat kjønnsorganet 
hennes. Hun har fingeren i munnen som en metafor for å suge kuk» – Jente 17år (veldig enig) 

3 1 1
7

16

66

0

10

20

30

40

50

60

70

Veldig/
uenig

Uenig Litt/
uenig

Litt/
enig

Enig Veldig/
enig

Antall



  62 

«hun er i bare undertøy og har fingeren i munnen og poserer på en måte som er tydelig at hun 
prøver å få oppmerksomhet» - Jente 17år (enig) 

«Finger i munnen, undertøy. Mest sannsynlig ikke ment for å sjekke fremgangen etter en 
periode med trening. Ser ut som vedkommende setter kroppen på display, slik at en kan 
beundre (og begjære) den» - Gutt 18år (veldig enig) 

«Hun har tatt bildet i speilet, noe som vil si at hun ønsker at andre skal se på henne. Hun er i 
undertøy, og man viser seg ikke i undertøy for hvem som helst. Hun har silikonpupper og 
trekker inn magen, det gjør bildet seksualisert. Dette blir kanskje også litt forsterket at 
navlepiercingen hennes, og det faktum at hun står på soverommet sitt. Bildet virker som en 
invitasjon til soverommet og blikket er "sexy" og "uskyldig"» – Jente 18år (veldig enig) 

Sistnevnte, bruker speilet som metafor for en seksuell invitasjon. Undertonen i data virker til å 

være at flere opplever at bildet har som intensjon om å vise frem, søke oppmerksomhet – og 

er et eksempel på selvseksualisering i moderne medier. 

5.3.4 Kort oppsummering av del 1  

Det er fremvisning av kropp, og i hvilken grad den er fremstilt naken som medvirker til 

defineringen av seksualiserte bilder, i tillegg til poseringer og kontekst. Det er ikke bare 

direkte visning av kjønnsorganer/seksuelle kroppsdeler som blir definert, men hvilken 

undertone og symbolikk bildet forteller. Seksualisering er særdeles individuelt, og mye hud 

kan være lite for andre. Det som imidlertid er likt før og etter sosiale medier, er det 

vedvarende fokuset på kjønn. I dette utvalget var det kvinnekroppen som var i fokus, men at 

gutter også har fått en større mediert rolle med sosiale medier.  

5.4 RQ4: Er selvseksualisering gjennomført 
forskjellig på Instagram og Snapchat, og er det en 
forskjell i hyppighet? 
Oppgavens problemstilling er todelt, og gjennomgangen av data knyttet til de tre neste 

forskningsspørsmålene, undersøker: «Er selvseksualisering et fremtredende fenomen på 

sosiale medier som Instagram og Snapchat»? For å gjøre dette, er kjennskap til data fra alle de 

forskningsspørsmålene nødvendig, og en naturlig inndeling er å starte med 

kommunikasjonskartleggingen for hvordan og med hvem respondentene er i kontakt med på 

Instagram og Snapchat. Samt hvilke aktiviteter de foretar seg og hvordan bilder de publiserer, 

eller sender av seg selv, som senere vil bidra til å si noe om selvseksualiseringsdimensjonen.  
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5.4.1 Kommunikasjonskartelegging 

For å presisere hva jeg mener med noen av verdiene, er «personer du kjenner gjennom 

Instagram» er det mennesker en i første omgang kommer i kontakt med på Instagram og 

kommuniserer med dem her eller utenfor Internett. Med «tilfeldige personer» er det andre 

brukerprofiler en utveksler en form for kommunikasjon med enkeltvis eller regelmessig uten å 

ha en videre mellommenneskelig relasjon med. Verdier er basert på samfunnsmessig 

observasjon. For å få en oversikt over kommunikasjonsforhold på Instagram og Snapchat 

spurte jeg etter hvem de kommuniserte med og hvor ofte:  

Diagram 5.7 Kommunikasjonsfrekvens på Instagram og Snapchat 

 

Totalt, svarte 88 respondenter på spørsmålet om Instagram, fordelt på 23 gutter og 65 jenter, 

og 93 av 94 om Snapchat. Ved å spørre om kommunikasjonsfrekvens og hvem respondentene 

kommuniserte29 med, viser diagrammet at når det gjelder kommunikasjon med venner og 

bekjente er en sentral del av hverdagsbruken. Totalt 63 oppgir å kommunisere med dem 

’opptil flere ganger om dagen’. 37 jenter og 17 gutter sa at de ’aldri’ kommuniserte med 

tilfeldige personer på Instagram. Derimot, var det seks elever som gjorde det, fordelt likt 

mellom kjønnene. Sammenlagt, viser diagrammet at nærmere halvparten av utvalget på et 

tidspunkt har vært i kontakt med personer de har møtt gjennom Instagram. Snapchat har et 

                                                 
29 Kommunikasjon kan innebære alt fra å like/kommentere et innlegg til direkte kontakt i chat  
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annet teknologisk utgangspunkt, og i den forbindelse spurte jeg respondentene hvem 

kontaktnettverket deres bestod av:   

Tabell 5.7 Fordeling av kontaktnettverk på Snapchat 

  
Jenter 

 
Gutter 

 
Totalt (Antall) 

Familiemedlemmer 48 27 65 
Venner og bekjente 64 28 92 
Personer du kjenner 

gjennom Snapchat 
15 10 25 

Tilfeldige personer på 
Snapchat 

5 6 11 

 

Tabell 5.7 viser tilsvarende, at venner og bekjente inngår i nærmest alles kontaktnettverk. 

Selv om 69 respondenter ’aldri’ kommuniserer med tilfeldige personer, har 11 elever 

tilfeldige personer i kontaktnettverket sitt. Lignende tendenser er det for personer 

respondentene har blitt kjent gjennom Snapchat. Totalt 15 av de 25 oppgir å være i kontakt 

med de flere ganger i løpet av en dag, og kan bety at det er et større rom for kommunikasjon 

med nye/fremmede relasjoner på Snapchat. Samtidig, belyste jeg forholdet mellom å sende, 

kontra det å motta «snaps». Den mest iøynefallende observasjonen var at 85 sender og 89 

mottar minst én gang om dagen. Å kommunisere med personer kjent gjennom Snapchat 

gjelder for 40 elever i løpet av en dag, fordelt omtrent likt mellom gutter og jenter. Av 

samtlige, kommuniserer syv med ’tilfeldig’ hver dag, i mens ni mottar. Når det gjelder hvem 

kommunikasjonen er med, kan det oppsummert sies å være personer de har en relasjon til og 

gjør kommunikasjonsforholdene konsekvente med hverandre. Kommunikasjonskartleggingen 

viser til en hyppigere og bredere aktivitet på Snapchat, og at venner og bekjente er gruppen 

det kommuniseres mest med. Nettvenner er sjeldnere, men det forekommer ofte i stor nok 

grad til å bli lagt merke til. 

5.4.2 Aktivitetsfordeling 

Følgelig, er det interessant å se på hva slags kommunikasjon som forekommer, og jeg ba 

respondentene å krysse av for hvilke kategorier som gjaldt for dem:  

Diagram 5.8 Aktivitetsfordeling på Instagram 
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69 respondenter lastet opp bilder, og 54 lastet opp bilder av seg selv. I 52 tilfeller korrelerte 

alternativene. Det kan bety at to elever kun laster opp bilder av seg selv. Kjønnsfordelingen 

for bildedelingsaktiviteten var 44 jenter og 10 gutter, og å publisere film av seg selv gjaldt for 

15 jenter og fem gutter. Som tidligere fremvist er det å holde kontakten med venner og 

bekjente en av primæraktivitetene. Videre, er det å besøke andre brukerprofiler og å søke etter 

spesifikt innhold gjennomgående. Ved hjelp av digitale spor, er også gjeldende utvalg opptatt 

av å se på hva applikasjonen foreslår. Et annet retroperspektiv på spørsmålstillingen, er 

filterbruk. Det burde vært undersøkt nærmere da hele 26 av 94 oppgir dette, og kartlegging av 

ulike filtre (humor, skjønnhet o.l.) i kontekster ville vært interessant for identitetsuttrykk.   

Diagram 5.9 Aktivitetsfordeling på Snapchat 
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Hovedsakelig blir Snapchat brukt for å sende bilder og film, hvor 58 jenter og 21 jenter 

sender bilder av seg selv, mot 45 jenter og 16 gutter som deler video. Det er betraktelig 

høyere enn på Instagram, men det henger sammen med teknologidesignet. Tilnærmet alle 

sendte bilder, og gjelder for mer enn halvparten for både gutter og jenter, men med høyest 

frekvens for jenter. I tillegg bruker 79 Snapchat for å ’chatte’, hvilket indikerer at også 

tekstuell kommunikasjon forekommer aktivt. MyStory-funksjonen brukes av 76 elever for de 

gitt av kontaktlisten. 14 jenter og 10 gutter oppgir at de ser på MyStorys tilbudt av Snapchat, 

og ut i fra antallet er frekvensen høyere blant guttene med ca. 1/3 for dette, mot i overkant 1/5 

av jentene. Bildeformatet blir dermed ett stikkord for moderne kommunikasjon.  

5.4.3 Bildedeling 

For å få et nærmere inntrykk av bildenormer etterspurte jeg bildedelingshyppigheten. 44 

oppga at ’nesten aldri delte’ bilder på Instagram. 39 stykker delte ’flere ganger per måned, og 

syv delte ’flere ganger i uken’. Resterende, ’visste ikke’ eller delte ’aldri’. En respondent, 

Jente 18 år: «Flere ganger i måneden på offentlig og flere ganger i uken på privat». Med andre 

ord, har hun flere kontoer. Jeg etterspurte hyppigheten av konkrete billedlige fremstillinger:   

Tabell 5.8 Hvilke karakteristikker har bildene respondentene sender eller publiserer av seg selv på Instagram?  

 
(Antall) 

 

Flere ganger 
per dag 

Hver 
dag 

Nesten 
hver dag 

Flere 
ganger 
per uke 

Flere 
ganger 

per 
måned 

Nesten 
aldri 

Aldri Vet 
ikke 

Hverdagslig 
(trening, mat, 
skole, jobb, 

familie, venner 
o.l) 

5 2 0 7 31 31 10 3 

I undertøy 0 0 0 0 2 8 76 2 
I badetøy 0 0 0 0 5 28 53 3 

Naken 0 0 0 0 0 1 83 3 
 

Hverdagslige bilder deles oftest, og tilfeller av bildedeling i form av undertøy- og badetøy 

forekommer sjeldnere. Én gutt, og én jente oppgir å dele undertøysbilder flere ganger i 

måneden. Badetøysbilder er oftere oppgitt, fordelt mellom tre gutter og to jenter. Nakenbilder 

var forbeholdt en jente, og det var ’nesten aldri’. ’Vet ikke’, gjaldt mellom 2-3 for hver verdi. 

Tabell 5.9 Hvilke karakteristikker har bildene respondentene sender eller publiserer av seg selv på Snapchat?   
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(Antall) 

 

Flere 
ganger 
per dag 

Hver 
dag 

Nesten 
hver dag 

Flere 
ganger 
per uke 

Flere 
ganger 

per 
måned 

Nesten 
aldri 

Aldri Vet ikke 

Hverdagslig 
(trening, mat, 
skole, jobb, 

familie, 
venner o.l) 

51 16 11 3 5 6 3 2 

I undertøy 2 3 1 7 13 22 46 1 
I badetøy 2 0 0 2 4 41 43 1 

Naken 2 1 0 1 2 17 71 1 
 

Snapchat blir tilsvarende brukt for hverdagslig kommunikasjon. Det er imidlertid en høyere 

frekvens for deling av lettkledde bilder, med to i svarfrekvens for hver. En respondent (jente 

17 år), har besvart alle, ’minst en gang om dagen’. Tilsvarende gjelder for en gutt på 18 år, 

men at badetøysbilder deles ’flere ganger per måned’. Én annen gutt på 18 år oppgir at han 

deler undertøysbilder av seg selv hver dag, og at nakenbilder sendes flere ganger i løpet av en 

dag. «Slike» bilder er mest utbredt på Snapchat, men at det skjer sjeldnere. Med utregning, 

forteller likevel at 46 av 93 de har sendt lettkledde bilder på et tidspunkt. Det er jevnt fordelt 

mellom begge kjønn. Interessant er det én som ikke vet om han/hun har sendt et nakenbilde. 

5.4.4 Sekundær bildedeling 

Totalt 84 oppga å ha tatt en skjermdump av et bilde gjort tilgjengelig for dem på Snapchat, i 

mens fire sa nei. Fem stykker visste ikke. Det gir uttrykk for risikoen for bilder på avveie. For 

hvert medium, spurte jeg om noen hadde opplevd å få seksuelle bilder de selv hadde sendt 

eller lastet opp, publisert eller videresendt av andre. Av totalt 21 svar for Instagram, svarte 17 

nei, og tre ja, ble begrunnet det nærmere: 

«Kjæresten min på den tiden la ut et bilde hun tok av meg under sex, ingen skumle 
kroppsdeler ble vist, men det var tydelig hva som skjedde» – Gutt 18år 
 
«Ja, jeg legger ut av kompiser og venninner, de gjør det samme etter avtale» – Gutt 18år 
 
«Nei, noen har ikke lastet opp slike bilder av meg på samme plattform. Det jeg lastet opp var 
mer humoristisk, selv om det kanskje var seksualiserende og» – Jente 18år 

 

For Snapchat, var det totalt 18 av 29 svar. Én sendte kun til personer han visste ikke tok 

skjermdumper, men av de som sa ja var dette følgende hendelser: 

«Blitt tatt bilde av i bar overs» – Gutt 18år 
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«Bilder som ikke viser noen spesielle kroppsdeler er nok en gang blitt sendt av meg under sex» 
- Gutt 18år 
 
«Noen filmet at jeg har isbadet» – Jente 18år 

 

Det er få som har opplevd skjermbilde av et seksualisert bilde i denne undersøkelsen. Gutt 

18år, forteller derimot at det har skjedd ham på begge plattformene. I tillegg oppgir han å ha 

gjort det mot noen. En annen, (Gutt 18 år) skriver: «Vet virkelig ikke, håper de ikke gjør det». 

Teknologien varsler ikke alltid at skjermdumper blir tatt, og risikoen kan påvirke bildedeling. 

5.5 RQ2 Hvilke grunner gir norske 16-19 åringer for å 
kle av seg på Instagram og Snapchat?  
For å innlede forskningsspørsmål nummer 2, vil jeg redegjøre for teknologiske egenskaper 

ved mediene som har innvirkning på bildedelingskulturen(e). I spørsmål om respondentene 

opererte med åpen, eller lukket Instagram-profil, hadde 64 stykker lukket og 25 åpen. 

Fellesnevneren i begrunnelseskommentarene er, kontroll – om hvem som får følge og få 

bildeinnsyn. Typiske begrunnelser er: 

«Jeg vil ikke at alle skal se bildene mine. Da kan jeg selv godkjenne hvem jeg vil skal se hva. 
Har jo godtatt folk før som har sendt meg melding og sagt jeg var fin, feks gamle menn. Jeg 
syns det er ubehagelig, og vil derfor bare at venner og bekjente skal se bildene mine» – Jente 
17år 

«Fordi jeg ikke har et behov for å dele mitt privatliv med hele verden. Kan også legge ut mer 
personlige ting når jeg vet at jeg har kontroll over hvem som ser» - Jente 17 år 

«Jeg vil ikke at bildene mine skal spre seg» - Gutt ’annet’ 

Valget for åpen profil, er knyttet til muligheten til å få flere følgere, og likerklikk av folk de 

ikke kjenner, og at de heller ikke har noe å «skjule». To jenter omtalte bildedeling som 

fotografi, og ville bli oppdaget og ved å vise dem frem, og to andre jenter hadde flere enn én 

profil, og kunne justere identitetsuttrykket deretter. Jeg spurte i hvor stor grad det var viktig at 

Snapchat ikke lagret bildene i digitale bildealbum og at seksuelle bilder var tidsbegrenset. 

Ved hjelp fra en skala fra 1-5, hvor 5 var høyest, svarte totalt 35 elever at det var veldig 

viktig. Kjønnsfordeling var mellom 24 jenter og 12 gutter. Den øvrige delen av skalaen ble 

komplementert med 11 respondenter som oppnevnte (4). Totalt sett er det viktig for over 

halvparten av utvalget, i mens det ikke er spesielt viktig for 29 av respondentene. 13 ligger 
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midt på. Enkelte la ved kommentar for sin vurdering, og som kvalitativt fungerer som 

oppfølgingsspørsmål jeg manglet. Skjermdumper ble tydeliggjort som trussel, men selv om de 

krysset av for (5), hadde det ikke så mye å si når dette likevel var en mulighet, eller at man 

selv velge hvem man sender til.  

5.5.1 Seksualiseringsmotivasjon 

For å undersøke forskjeller i selvseksualisering på Instagram og Snapchat, etterspurte jeg 

motivasjonsgrunnlaget for å dele seksualiserte bilder gitt av svarkategorier:  

Diagram 5.10 Instagram: Seksualiseringsmotivasjon 

 

Diagram 5.11 Snapchat: Seksualiseringsmotivasjon  
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Diagrammene viser variasjon mellom mediene, både i motivasjonsgrunnlag og hvordan flere 

har tatt i bruk Snapchat for å sende seksualiserte bilder. På Instagram var det 69 som ikke har 

delt/lastet opp bilder de selv anser for og være av seksuell karakter, i mens det samme gjelder 

for 46 på Snapchat. Sammenlagt blir det 23 i antallsforskjell. Videre, er det omtrentlig ¼ som 

sammenlagt har/deler seksualiserte bilder på Instagram. Motivasjon er fordelt mellom 

svarkategoriene3031, hvor tyngden gjelder for flørtende fordelt mellom syv jenter og fire 

gutter. Mellom dem, hadde i tillegg tre respondenter oppgitt at de søker/søkte 

oppmerksomhet/tilbakemeldinger. Romantisk var forbeholdt to jenter og en gutt, og 

vennskapelig gjaldt for tre jenter og en gutt. Totalt fem beskriv ikke motivasjonen deres. 

 

Diagram 5.11 viser at selvseksualisering gjelder for omtrentlig ½ på Snapchat. Motivasjonen 

ble i størst grad knyttet til flørting og humor. Jeg muliggjorde humor som svarkategori på 

bakgrunn av tilbakemeldinger i pilottesten, samfunnsmessige observasjoner og nyhetsbildet. 

Å dele seksualiserte bilder med en flørtende motivasjon, gjaldt for 21 jenter og åtte gutter, 

hvor totalt fire av dem i tillegg hadde krysset av for søker/søkte oppmerksomhet/ 

tilbakemeldinger. Blant 7 av 8 respondenter som har begrunnet ’liker å vise meg’, har de også 

krysset av for flørting. Med andre ord henger de tre svarkategoriene i stor grad sammen. 

Humor var konsentrert rundt 19 jenter og 11 gutter, og blir derfor en sentral seksualisert 

motivasjon med en oppslutning på nærmere 1/3. 23 elever oppgir romantikk, og peker dermed 

på romantiske relasjoner som en viktig bildeutveksling motivasjon. For 10 av respondentene 

var Snapchat en tilgjengelig plattform for å dele ’slikt’. Også her er det elever (7) som ikke 

vet hva motivasjonen var, og totalt tre elever nevnte at de følte seg presset til å gjøre det. 

5.6 RQ3: Opplever de et press for å kle av seg, og 
eventuelt hvorfor eller hvordan press? 
Det tredje forskningsspørsmålet etterspør om moderne kommunikasjonsplattformer i en 

seksualisert kultur skaper pressformer. Innledende spurte jeg elevene om de fulgte, eller var 

venn med spesifikke kontoer på grunn av bestemte typer innhold og hva de eventuelt bestod 

av. 13 av 94 svarte nei, men flere interessefelter ble representert og jeg kategoriserte svarene 

                                                 
30 I konstruksjonen av det digitale spørreskjema glemte jeg å tilføre ’liker å vise meg’ som en svarkategori, og er derfor ikke gjort tilgjengelig 
for respondentene å velge 
31 Svarkategoriene ’følte meg presset’ og ’lettere å gjøre det på Instagram enn det ellers er’ er ikke oppgitt da det ikke gjaldt for noen av 
respondentene 
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inn i følgende kategorier: Politikk og nyheter hadde færrest frekvenser, i mens 

treningskontoer hadde mest. Motivasjon og inspirasjon var i stor grad korrelert med 

sistnevnte, men hadde også medhold i andre interesser: idrettsutøvere eller sminke- og 

kleskontoer. Også disse stod ofte i sammenheng med hverandre. Interesser ble representert 

ved å nevne musikk, reise, mat og andre mer spesifikke felt. Jeg valgte å inneha en egen 

kjendis-kategori og var en kategori mange hadde til felles i ett ellers spredt resultat (9). 

Humor stod følgelig sterkt, og ble eksemplifisert med sjangeren ’memes’, komikere eller 

konkrete kontoer vedkommende mente var morsomt å følge. Kategoriene affekt32 og nakenhet 

var også oppgitt ved flere anledninger. Enkelte tok i bruk ordene ’ja, seksualiserte bilder’, i 

mens andre nevnte eksempelvis rumper, damer eller nakenhet. Enkelte pekte på konkrete 

kontoer, og med et direkte søk viste det til en konto bestående av direkte, eksplisitt sex på 

Snapchat. Inntil to elever oppnevnte at de fulgte ’plus-size’ kontoer for å selv føle seg bedre i 

sin egen kropp og bli motivert til å være komfortabel med sin egen størrelse. Oppsummert er 

følgerforhold direkte eller indirekte konsentrert rundt kropp og utseende. 

5.6.1. Tilbakemeldinger og likerklikk 

I en aktiv mediekultur bestående av påvirkningselementer, spurte jeg elevene om hva 

tilbakemeldinger og likes betyr for dem. Slik jeg tolket de kvalitative responsene, mente 21 

stykker at det ikke betydde noe for dem. Videre, bemerker jeg meg at varianter av «lite», 

veldig ofte ble komplementert med et men. Noen av svarene var tvetydige, hvor respondenten 

først sier nei, men at det kan være koselig, kult, gøy eller hyggelig. Følgende kommentarer er 

typiske for de som mente eksplisitt at tilbakemeldinger og likes har betydning for dem:  

«Betyr mye med tilbakemeldinger og likes. Gir bekreftelse» – Jente 17år 
 

«Det er jo på en måte en bekreftelse på at du er bra nok» – Jente 18 år 
 

«Ikke så mye, men vil jo gjerne bli anerkjent for de tingene jeg legger ut» – Jente 18år 

«Det blir en form for godkjennelse, og jeg føler jo enkelte ganger mer likt jo mere likes jeg 
får. Blir nesten en status greie» –Jente 18 år 

 

Totalt mente 73 at det hadde en betydning for dem, og for enkelte av ulike grunner: 

«Det betyr mindre nå enn det gjorde før. men det har noe å si for det sosiale» - Jente 18år 

                                                 
32 Her mener jeg de respondentene som har fulgt eller vær venn med brukere de er/har vært forelsket i/liker eller personer de føler seg 
tiltrukket av, samtidig som personer de ønsker å se ut som. 
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«Fornøyd med meg selv» - Gutt 18år 
 
«Likes betyr at folk liker det jeg legger ut, og med tanke på at jeg er veldig nøye på bildene jeg 
tar betyr det mye» – Jente 18 år 
 

«Det betyr egentlig mer for meg enn det det burde. Jeg vil egentlig ikke at det skal bety så mye 
som det gjør. Det er veldig lett å ikke føle seg bra nok om man får få likes og kommentarer» – 
Jente 17år 
 
«Synes det er litt flaut dersom jeg får veldig få likes på et bilde» – Jente 18år 

 

En annen elev beskrev følgende om hvorfor det ikke betydde noe videre:   
 

«Hvis en ikke bruker sosiale medier (sammenlignet med andre i nærområde), så har det ikke 
mye å si. Kanskje mer riktig vil være å si at jeg ikke "poster" noe ettersom jeg vet min sosiale 
posisjon, og har valgt en rute der jeg ikke trenger å få mange "likes" for å klare meg sosialt» 
– Gutt 18år 

 

Oppsummert, og som har gjenspeilet seg i flere av kommentarene er at enkelte av 

respondentene knytter likes og tilbakemeldinger med sosial status. Det etterkommer ideen om 

at likes og tilbakemeldinger på sosiale medier er en form for moderne bekreftelse og får en 

stor rolle. Aksept og bekreftelse er gjennomgående, og særlig det å være ’fin’ for noen.   

5.6.2 Seksualiserte bilder: pressfremkallende?  

Om likes-fenomenet er gjeldende, er det nyttig å undersøke andre virkninger sosiale medier 

kan påføre brukerne. Jeg spurte respondentene om de opplevde at seksualiserte bilder i sosiale 

medier fremkalte noen form for press. 58 av 94 svarte ja, fordelt mellom 46 jenter og 12 

gutter. I et såpass smalt utvalg, er likevel 12 av de 29 guttene et antall som kan indikere at 

seksualiserte bilder er fremkaller press i større grad. Åtte jenter svarte nei, i mens fire gutter 

heller ikke mente dette (12). Totalt var det 24 stykker som ikke visste. Det er dobbelt så 

mange som ikke vet, enn respondenter som mener nei. Det gjaldt forholdsvis for 13 jenter. 

Deretter, spurte jeg elevene ved hjelp av svarkategorier hvilke former for press som oppstod i 

møte med seksualiserte bilder i sosiale medier:  

Diagram 5.12 Ulike former for press gitt av seksualiserte bilder på sosiale medier 
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For 50 av 65 jenter og 16 av 29 gutter, skaper seksualiserte bilder et kroppspress. Sosialt press 

er representert med 37 tilfeller, hvor tilnærmet halvparten av guttene utgjør flest for denne 

pressformen. Ingen har utdypet hva de definerer som sosialt press, men det handler trolig om 

bekreftelse, og gjelder tilsvarende for materielt press hvor jenter er særlig representert. 

Synlighetspresset er fordelt mellom syv gutter og fjorten jenter. Sammenlagt har seks av de 

samme elevene også huket av for presset om å dele tilsvarende bildeinnhold. Det vil si at 

totalt tre jenter og tre gutter opplever begge formene for press, og kategoriene kan hende å 

være nærliggende hverandre. Det påpekes ytterligere at det er forskjell fra person til person, 

og om en har kjæreste eller ikke, og som synliggjør kompleksiteten (kontekst, status, erfaring 

o.l.). Deretter, spurte jeg etter hvilke følelser de hadde ovenfor seksualiserte bilder:  

Diagram 5.13 Hvordan respondentene beskrev seksualiserte bilder i sosiale medier  
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Svarene var spredt mellom de som stilte seg mer positivt til seksualiserte bilder i sosiale 

medier og de som var mer negative. Mesteparten av jentene svarte ’støtende’, ’stress’, 

’plagsomt/irriterende’, i mens guttene var sterkt representert i ’det er greit’ eller 

’tilfredsstillende’, hvor sistnevnte gjaldt for åtte gutter mot én jente. Inspirerende gjaldt 

derimot for seks jenter og fire gutter, men sammenlagt stilte guttene seg mer positive til 

seksualiserte bilder. Hele 30 elever visste ikke hva de følte, fordelt mellom 22 jenter og åtte 

gutter. Gutt 18 år, demonstrerer hvordan kontekst kan påvirke hva man føler ovenfor 

seksualiserte bilder, hvilke formål de bærer, og at det noen ganger kan være greit. Jente 18 år, 

mener det kan være inspirerende om det er bruk av nakenhet i kunst. 

5.6.3 Kort oppsummering av del 2 

Alle de tre siste forskningsspørsmålene bidrar til å informere problemstillingens siste del, 

samt forskningsspørsmål nummer fire. I spørsmålet om selvseksualisering gjennomføres 

forskjellig på Instagram og Snapchat, så henger svarer i sammen med hyppighetsspørsmålet. 

Forskjellen er hovedsakelig hvilken plattform som brukes, og det er som regel Snapchat. I 

spørsmål om selvseksualisering er et fremtredende fenomen, vil jeg utdype i kapittelets siste 

del. Der jeg tar for meg relasjonen mellom individuelle definisjoner og hva vedkommende 

selv gjør (bildeling) på Instagram og Snapchat. Når det gjelder forskningsspørsmålene 

nummer 2 og tre er det vanskelig å trekke kausale linjer mellom hvorfor de velger å kle av 

seg. Datamaterialet viser uansett at seksualisert materiale blir mottatt på forskjelligmåter, og 

at det kan fremprovosere enkelte pressformer og subjektive følelser.  
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5.7 Selvseksualisering? 
Ved å gå dypere i empirien, kunne jeg ved hjelp av respondentenes egne definisjoner og 

informasjon om hva de selv lastet opp på Instagram og Snapchat, belyse problemstillingens 

andre del. Er selvseksualisering et fremtredende fenomen? I fravær av data jeg kan 

sammenligne med hvordan det var tidligere, kan jeg uansett si at det som kom frem i 

datasettet peker på en selvseksualiserende bildedelingskultur med sosiale medier. Med andre 

ord, er selvseksualisering et fremtredende fenomen. Totalt, var selvseksualisering tilfelle for 

38 respondenter på Instagram, og for 57 respondenter på Snapchat. 

Diagram 5.14 Av de som har lagt ut undertøy, badetøy- eller nakenbilder: bevisst eller ubevisst selvseksualisering? 

 

«Ikke seksualisert per egen definisjon», innebærer data fra spørsmål 7, 8 og 9 i 

spørreskjemaundersøkelsen som kartlegger ordvalg, meninger og perspektiver på hva 

respondentene definerte som et seksualisert bilde. Deretter, sammenlignet jeg enkeltvis 

svarkategoriene for hver respondent med seksualiseringsmotivasjonen, og hva de i spørsmål 

23 og 32 svarte for hvor eksplisitte bilder de delte av seg selv. Jeg tok høyde for undertøy, 

badetøy- og nakenbilder. På Instagram var det tre gutter og 23 jenter som selv ikke mente at 

de hadde delt noe seksualisert, men som ved hjelp av svaranalysen viser at det ikke stemmer. 

Tilsvarende gjaldt for fem gutter og 13 jenter på Snapchat.  
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Bakgrunnen for påstanden, er at jeg halvveis i opptellingen observerte to tydelige mønstre i 

datamaterialet. I likhet med tidligere observasjon om at badetøy ikke oppleves som 

seksualisert av flere av respondentene, var det nettopp badetøysbilder som ga utslag for at de 

likevel hadde/har selvseksualisert seg selv. Grunnen for at jeg implementerte badetøysbildene 

som ’ubevisst’ selvseksualisering, er at mange definerer dem som seksualiserte – særlig i 

bestemte kontekster. Det utgjør det andre mønsteret. På Instagram, var det hele 20 

respondenter som hadde publisert badetøysbilder, og ikke ment at de var seksualisert. Ved å 

sammenligne seksualiseringsdefinisjonene, kan det tyde på at konteksten i disse bildene ikke 

opplevdes som seksualiserende for de det gjaldt. Hovedsakelig gjaldt det jenter. Totalt 5 

tilfeller viste at konteksten var avgjørende for og ikke definere bildet/ene som seksualiserte. 

 

Når det gjelder Snapchat, er det langt færre tilfeller for badetøy- og kontekstformuleringer. 

Her gjelder de fleste observasjonene for selvseksualisering en korrelasjon mellom mening og 

adferd. «Seksualisert per egen definisjon», var tydelig representert på Snapchat med en 

fordeling mellom 23 jenter og 16 gutter. Det kan henge sammen med at både flørting og 

romantikk som seksualiseringsmotivasjoner hadde stor oppslutning. I tillegg preget humor i 

stor grad hvorfor en seksualiserte seg selv, og dermed også bevisstheten om at det er nettopp 

dette en gjør. I spørsmål om hvordan treningsklær og trange klær kan bli seksualisert, viste 

kodingen at det som regel var i kontekst av selvberøring- og andres berøring i nærheten av 

intime kroppsdeler, fokus på spesifikke kroppsdeler og i positur av stillinger som kan minne 

om sex. Med tilknytning til at hverdagsbilder blir lastet opp på Instagram eller sendt på 

Snapchat regelmessig, og at treningsbilder inngår i den kategoriseringen – underbygges 

kontekstfaktoren for hva som gjør et bilde seksualisert. For noen er det lavere terskel for hva 

som oppleves som en seksualisert fremvisning av treningsklær, i mens andre ikke finner det 

seksualisert uansett kontekst. For de som oppga å føle et press for å dele seksualiserte bilder i 

møtet med dem, var det av totalt 12, fem stykker som aldri hadde delt det de definerte som 

seksualisert i noen av mediene. Én gutt, delte en sjelden gang på begge plattformer, men det 

var på Snapchat alle «bekledningene» var blitt formidlet. Det samme gjelder for jentene. 

Instagram er forbeholdt badetøy, av og til/sjeldent, i mens på Snapchat sendes også undertøy i 

ny og ne. Nakenbilder i sammenligningen mellom deling, og press genererte kun to tilfeller på 

Snapchat, og ett på Instagram.  
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Kapittel 6 Analyse 
Hva oppfatter norske 17-19 åringer for å være seksualisert? I datafremstillingen informerte 

jeg forskningsspørsmålene ved hjelp av datamaterialet. I dette kapittelet skal jeg drøfte mulige 

forklaringer på hva datamaterialet genererte, hva de kan bety og argumentere hvorfor det er 

interessant. Jeg vil benytte meg av teori og begrepsformuleringer redegjort for i foregående 

kapitler. Analysen er strukturert inn i fire hoveddeler: teknologi, seksualisering, motivasjon og 

problematisering. Inndelingen er i mine øyne berikende for den fortolkende kategoriseringen 

(Thagaard, 2003) av empiri som dekker relevante områder for å belyse problemstillingen. I 

teknologikapittelet skal jeg undersøke hvordan populærkultur og teknologi er nært forbundet 

med hvordan seksualisering forstås. I seksualiseringskapittelet vil jeg i lys av forventninger til 

bildekultur, utforske seksualiseringsfenomen med hjelp av erotikk, pornografi, 

hyperseksualisering og hvordan unge forhandler med den seksuelle kroppen i sosiale medier. 

I delkapittel 3 setter jeg lys på hvordan seksualisering berører en mobil ungdomskultur, og 

hvilke motivasjoner som ligger til grunn for selvseksualisering og hvordan det blir en del av 

Instagram og Snapchat. Avslutningsvis, vil jeg diskutere utfordringer knyttet til videreføringer 

av kjønnsuttrykk, måter å se mennesker på og i korte trekk hvilke konsekvenser en lettkledd 

bildedelingskultur kan få i en digital alder.  

6.1 Teknologi  
At alle respondentene eier en smarttelefon og tilbringer tid på sosiale medier hver dag, 

synliggjør behovet for å undersøke fenomen som angår en mobil ungdomskultur. Bruken 

kommer med forventinger til hva nettjenestene kan gjøre for oss (Rettberg, 2014), og i dette 

delkapittelet skal jeg undersøke populærkultur, og teknologiens rolle for kulturelle idealer og 

hvordan de påvirker brukerforhold (Storey, 2015). I lys av at selveksponering gjør kultur 

mindre profesjonalisert, er det interessant å se hvordan identitetskonstruksjon blir gjort i 

sosiale medier. Det handler om hvordan alminnelige mennesker danner (nett)identiteter med 

alt-i-ett løsninger latent i smarttelefonen (Van Dijck, 2008). Hvordan former teknologien 

ideer om bildeestetiske idealer og hvilken roller får det for bruken?  

6.1.1 En teknologisk populærkultur  

Å forstå hvordan populærkultur former sjangerforventninger, både i form og holdninger 

(Storey, 2015), kan fortelle noe om hva Instagram og Snapchat kan gjøre for sine brukere. 
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Populærkultur er hva Rettberg (2014) beskriver som et kulturelt filter, og gjenspeiler seg i 

hvilke brukerkontoer og profiler respondentene oppga å følge. Blant annet, var det en 

korrelasjon i følgerforhold som dreide seg om kropp og utseende, og kulturelle idealer 

(McNair, 2013) kan være ansvarlig for et slikt interessefelt. Teknologiske filtre vil ytterligere 

registrere disse følgerforholdene (Rettberg, 2014), og bidrar til synliggjøringen av trender for 

kropp og utseende. Det er påfallende at elever som fulgte treningskontoer, også var interessert 

i klær, sminke eller motivasjon, og der elevene oppga at seksualiserte bilder var 

pressfremkallende, handler kroppspress, sosialt- og materielt press om sammenligning (Leary 

&Kowalski, 1990). Teknologien konstruerer en (medie)virkelighet (Hoem & Schwebs, 2010) 

basert på kulturelle og økonomiske koder. Maktforhold påvirker selvovervåkning (se Ward, 

2016; Storey, 2015) og interesser i seg selv. Kan ett algoritmisk orientert synsfelt være en 

moderne form for sensur? Det blir i så fall problematisk med tanke på antall timer unge 

bruker på Instagram og Snapchat. Det er pornosfæren og en seksualisert mediekultur (Kipnis, 

2007; McNair, 2002) som grunnlegger omfattende sammenligningsrammer.  

 

At samtlige i utvalget hadde interesse for medieinnhold som var preget av implisitt eller 

eksplisitt nakenhet og affekt, er i følge Simon (1996) et spørsmål om individualitet og 

selvfortelling. Det belyser to viktige poeng: seksuelle diskurser et blitt et digitalt fenomen, og 

hvordan mediebrukere forhandler med innhold som noe(n) har definert som seksualisert. Det 

blir et spørsmål om subjektivitet (McNair, 1996). Derfor, er det nødvendigvis ikke slik at alt 

som blir fremstilt av populærkultur og teknologi, blir erfart som seksualisert. Fotografiene 

1919-2017, viser at selv bilder produsert med erotiske formål ikke ble opplevd å ha den 

effekten da de enten var for tidsmessige gamle, for påkledd eller ble assosiert med reklame og 

modeller. En seksualisert reklameindustri (McNair, 1996) med tilhørende modellbruk er ikke 

nødvendigvis seksuelt påvirkende, selv om assosiasjonene og konnotasjonene er tydelige. 

Masseeksponeringen har mettet et publikum (Attwood, 2010), og medienes normalisering har 

gjort respondentene «immune» mot den seksuelle diskursen media fører, og har lov til å føre. 

Den seksuelle dimensjonen er svekket i møte med et hverdagslig mobilbruk. Imidlertid, vil 

algoritmer kodet for å være «sexy», påvirke «stemningen» i følgerforhold, uavhengig om det 

oppleves seksualisert eller ei. Det forsterkes ytterligere om dette er digitale spor som blir 

generert på bakgrunn av egne interesser av seksuell tone. Spørsmålet blir hvor lenge 

personlig, seksualisert mediebruk (Hoem & Schwebs, 2010, s. 78-79), oppleves for å være 

seksualisert før det bare blir «kultur»? Er sosiale medier en forlengelse av den seksuelle 
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revolusjonen, ettersom teknologi har lagt føringer for en drøyere visningskultur med 

alminnelige menneskers deltagelse? Teknologiske og kulturelle filtre er i et gjensidig 

påvirkningsforhold som gjør bildedelingskulturen på Instagram og Snapchat til en 

delingslogikk bestående av kropp, hud og seksuell symbolikk i en påtrengende populærkultur.  

6.1.2 Kognitive filtre 

Kognitive filtre (Rettberg, 2014) refererer til hvordan mediebrukere forhandler med innhold 

som både kulturelle og teknologiske filtre introduserer. Hjerting, likerklikk og 

tilbakemeldinger er en del av den kognitive prosessen og forteller algoritmene som 

«godkjennes» av innhold de blir presentert for. Hva gjør en populærkulturell teknologi med 

unge mediebrukere? I likhet med hvordan Gill (2007) identifiserte hvordan teknologi former 

ideer om seksuelle uttrykk, og hvordan Ringrose (2011) besluttet at unge mediebrukere 

overførte nettpress og bekymringer til den fysiske sosialiteten, oppga totalt 77 respondenter 

negative følelser i møte med seksualiserte bilder i sosiale medier. Det var gjerne jenter som 

beskrev opplevelsen som: støtende, stress eller plagsomt/ irriterende. Det kan imidlertid henge 

i sammen med presselementene. Om brukere ikke interagerer med innholdet teknologien er 

kodet for å være seksualisert, vil det kognitive filteret gjøre seksualisert innhold mindre synlig 

hos disse jentene. Likevel, vil ikke full skjerming var mulig ettersom populærkulturen alltid 

vil være påvirket av maktforhold (Storey, 2015). Store og kjente profiler vil være interessante 

for kommersielle aktører, og fungerer som markedsførende plattformer hvor kulturelle koder 

kan formes i en industriell favør (Attwood, 2006). Det er heller ingen hemmelighet at 

kjendiskulturen har vært seksualisert i lengre perioder (McNair, 2002), har i likhet med 

selvseksualisering blant unge blitt overført til personlige nettplattformer. Tilsvarende, vil 

kontaktnettverkene synliggjøre kroppslige idealer nettopp fordi det aktivt kommuniseres med 

dem, og om de er selvseksualiserte vil det være uunngåelig å måtte forhandle med innholdet. 

Populærkultur blir i møte med sosiale medier noe mer enn underholdning (Storey, 2015), og 

fokuset på kropp, utseende og selvrepresentasjon er knyttet til en sammensatt industri. 

Filterbegrepet gir innblikk i hvordan kulturelle trender blir påvirket av sosial og teknologisk 

makt (Bucher, 2017, s. 33) påvirker unge subjekter (Gibson, 1979, s. 127).   

6.1.3 Bildedelingsmedier: fotografiske sjangerforventninger  

Kultur dannes av ulike faktorer (Storey, 2015) og seksualiseringsfenomenet oppstod med sex-

snakk og synliggjøring (Foucault, 1978). Med tiden har vi tilvent oss referansene (McNair, 
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1996; Svennevig, 2016), og smarttelefonen lar alminnelige mennesker delta i både 

selvfortellingen og synliggjøringen av mediekulturelle trender. I likhet med hva Gill (2008, 

sitert i Ringrose, 2011) identifiserte som en mer eksplisitt bildekultur i sosiale medier enn i 

tradisjonelle medier, gjenspeiler seg også i dette utvalget, og rumpehull kan stå som eksempel 

på dette. Å ha egne plattformer for selvrepresentasjon, gir et påfallende stort rom for å 

utfordre konvensjonelle grenser om privat og offentlig (Marwick & boyd, 2010), og 

smarttelefonen blir et seksualiseringsverktøy. Vi kan informere kulturelle idealer på lik linje 

med hvordan populærkulturen informerer oss (Meyrowitz, 1985; Ringrose, 2011), og 

empirien peker på seksualiseringsforståelser som 1) går utover hva institusjonelle medier 

presenterer, og 2) hvordan sosiale medier muliggjør et mer eksplisitt uttrykk da de ikke er 

underlagt de samme restriksjonene eksempelvis i reklameindustrien. Oppslutningen av sosial 

mediebruk, gjør Instagram og Snapchat til dominante representasjonssystemer i seg selv. Alle 

respondentene involverte seg i visuelle medier, og empirien underbygges en seksualisert 

mobil ungdomskultur (Ringrose, 2011). Seksualisering er likevel ikke en fast kommunisert 

sjanger (Svennevig, 2016) da det foreligger subjektive oppfatninger om seksualisering.   

 

Forskjeller i hvordan Instagram og Snapchat blir brukt til selvseksualisering, kan peke på 

ulike forventninger til mediet som bildedelingsplattform. Snapchat, har en større andel 

bevisste seksualiseringer, og for eksempel gjør humoraspektet seksualiserte bilder per 

definisjon, til nærmest en «selvfølge» om jeg tolker data riktig. Det gjenspeiler seg i 

kommentarfeltene, hvor gutter og jenter beskriver forskjeller i hvordan de bruker mediet. 

Jenter bruker Snapchat for å søke oppmerksomhet ved å bruke kroppen, i mens gutter sender 

bilder av sine «edle deler» for gøy. I en eksperimentell utviklingsfase (Tiggemann & 

Pennington, 1990), skjer bruken av smarttelefonen i trygghet av privatsfæren. Det vil si at 

bildetagning, redigering og regissering blir alt foretatt med en personlig eiendel med 

oppkoblingsmuligheter til Internett. Kan det påvirke skillet mellom offentlig og privat? Kan 

det være at publisering og deling skjer med en idé om at det er privat, innenfor rammene av et 

forestilt publikum (Litt, 2012)? Empirien viste at seksualiserte bilder ikke var uventet. På 

Instagram dreide det seg om trenings- og badetøysbilder, i mens det var undertøysbilder eller 

nakenbilder på Snapchat. Dermed, kan vi forvente at teknologien lar oss uttrykke oss 

eksplisitt, og at nakenhet både er definert seksualisert og som en sentral del av en 

ungdommelig, (smart)mobil kultur.  
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6.2 Seksualisering 
I denne delen skal jeg ta for meg seksualiseringsforståelse og hvordan den informeres ved 

hjelp av teorien i denne oppgaven. Det gir en idé om hvordan en skal snakke om seksualiserte 

bilder i sosiale medier, og hvorfor seksualisering defineres ved hjelp av den eksplisitte graden 

av klær, kropp og posering. Det vil være med å informere forskningsspørsmålene om hvordan 

17-19 åringer oppfatter seksualisering i sosiale medier, og hvor definisjonene kommer fra.  

6.2.1 Fra sensur til «The Big Story»: Seksualiseringsforståelse 

Helt sentralt for hvordan seksualisering blir forstått i dag, er språkliggjøringen og 

synliggjøringen av sex og seksualitet i populærkulturen (Storey, 2015; Williams, 1992). Det 

er ikke uten grunn at respondentene beskriver seksualisering ut ifra kropp og klesmengde. 

Siden forkynnelsen av «seksuelle synder» på 1800-tallet, har det vært interesse for kjønn og 

lyster. Den diskursive eksplosjonen (Foucault, 1978) demokratiserte begjæret (McNair, 

1996), og fremhevet hvordan mennesker alltid har hatt et forhold til sin egen kropp. I vestlige 

samfunn er det ikke lengre undertrykkelse som best beskriver hvilket forhold samfunn og 

kultur har til seksualitet. Åpenhet er en mer dekkende beskrivelse for mediekulturen på 

Instagram og Snapchat. Å ha et forhold til sin egen kropp viser seg å være en del av visuell 

selvrepresentasjon, og med eksplisitte normer for å vise den frem. «Sexual stories» ble brukt 

om hvordan mediene ble seksualisert (Plummer, 1995, 2003) før sosiale medier. I dag 

forteller alminnelige mennesker sine egne seksuelle historier om sin egen seksuelle kropp 

(Williams, 2008). Forbrukere blir delaktige i synliggjøringen av sosiale fenomen, og 

demokratiseringen av begjæret har fått nye spilleregler i hva Attwood (2010) omtaler som en 

bekjennelseskultur. Postmodernistiske holdninger har (over)eksponert seksualitet (Attwood, 

2006) og i kontekst av sosiale medier, hvordan påvirker det seksualiseringsforståelsen? 

 

Den diskursive konstruksjonen av seksuell synliggjøring, har eksplodert nok en gang om vi 

tar i bruk Foucaults (1978) uttrykk. Ikke nok med at undertrykkelsen fremprovoserte sex-

snakk, den seksuelle revolusjonen og sosiale bevegelser etter 1960-tallet gjorde sex til the Big 

Story (Plummer, 1995). Kommunikasjonsteknologien har gitt alminnelige mennesker rom for 

selvrepresentasjon i «offentligheten», og den seksuelle kroppen formidles på eget initiativ 

(Williams, 2008). Eller er det egentlig helt autonomt? Ideen om seksuell selvbestemmelse i 

postmoderniteten, og en plastisk seksualitet (Giddens, 1992) med frie individer på sosiale 
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medier utfordres av maktforhold. Populærkultur er dannet av ideologi og kulturforståelser 

(Storey, 2015), og gjør maktforholdene påfallende. At kommersielle aktører i 

skjønnhetsindustrien fremstiller idealer (McNair, 2013; Meyrowitz, 1985), og «viser» 

hvordan bedre selvfølelse og sosial status kan oppnås (Regener, 1991), gjør unge mennesker 

som alltid er «pålogget» (Turkle, 2008; Turkle, 2011; Gripsrud, 2011) utsatt for påvirkning. 

Det utløser en seksualiseringsforståelse motivert av hvordan selvpromotering sammenfaller 

med kulturelle idealer fremstill av industrien. Ordlyden i medierte budskap er tydelig: spill på 

kropp, forfør hverandre og moderne mennesker snakker åpent om sex (Vene, 2014).  

 

Empirien viser til en bredde i kontaktnettverket, hvor omtrent alle er i en form for daglig 

kontakt med særlig venner og bekjente, men også familie utgjør en sentral 

kommunikasjonspartner i sosiale medier. Samtidig, er det særlig på Snapchat flere av 

respondentene som kommuniserer med fremmede eller nettvenner en daglig basis. Kan 

«jaget» etter tilbakemeldinger og likerklikk være med på å demokratisere begjæret (McNair, 

2002)? Kan antall likerklikk blir en form for synlig demokrati, hvor det blir avlagt stemmer 

for hvor anerkjent bildet er? Da er det heller ikke rart at seksualiserte bilder skaper press, og 

at digitale filtre gjør de som er interessert, personlig eller påvirket av ytre institusjoner, utsatt 

for å måtte ta stilling til likerklikk-demokratiet. Det er imidlertid ikke et hemmelig valg, og 

blottet for hvem som liker hva er tilgjengelig informasjon. Derfor er det heller ikke rart at det 

kan være «flaut» og «ubehagelig» å få færre likerklikk. Tilsvarende demokratiske valg, er 

likerklikk og tilbakemeldinger «en bekreftelse på at du er bra nok». Å se seg selv på 

fotografier (Sontag, 2004) gjør oss mer bevisste, og kan gi utslag for om, eller hvordan vi 

påvirkes av hverandre eller industrien. Grensene, er riktignok strukket lengre for hvordan 

alminnelige mennesker, også unge «tillates» å vise individualisme. Resultatet av en 

seksualisert demokratisering (McNair, 2002) er eksempelvis et omfangsrikt kroppspress. 

6.2.2 Puslespillet kropp: en oppskrift på suksess?  

Det er nærliggende å tro at den diskursive eksplosjonen og den plastiske seksualiteten 

(Foucault, 1978; Giddens, 1992) har påvirket hvordan moderne kjønnsuttrykk i media (Gill, 

2007) i dag er et produkt av sin tid (Plummer, 1995). Sex har alltid involvert nakenhet, og det 

er ikke unaturlig at seksualiseringsdefinisjonen blir forstått av hvor mye hud som vises 

eksplisitt. Det er ikke uten grunn at svarkategoriene jeg formulerte, og svarene respondentene 
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formulerte når de skulle definere seksualisering ved hjelp av fem ord, var tilsvarende 

hverandre. Både min og deres forståelse er etablert i et påvirkningsforhold mellom visuelle 

medier og forventningene vi imøtekommer dem med, og bidrar til seksualiseringsforståelse.  

 

Kropp kan anses for å være hovedingrediensen i seksualiseringsoppskriften. Men, som i likhet 

med andre oppskrifter, står en ingrediens sjeldent alene. I datamaterialet blir kroppen et 

utgangspunkt for hvordan den kan bekles, settes i kontekst til og forstås ved hjelp av. Det 

handler på mange måter om å sette sammen ingredienser for å få et seksualisert sluttresultat. 

Subjektivitet blir sentralt. Noen foretrekker enkelte ingredienser ovenfor andre, og for noen er 

det bestemte ingredienser som utgjør en rett. Det er ikke nødvendigs likt for alle. Seksualitet 

kan bety ulike ting for forskjeller mennesker i forskjellige situasjoner (Attwood, 2010). 

Kroppsdeler og kjønnsorganer kan være eksempler på dette i sammen med hvor mye hud 

klærne viser. Eksponeringskonteksten er også relevant. Å være iført badetøy på stranden er i 

og for seg naturlig, men å bli fotografert i en stilling som kan minne om sex, gjør bildet 

seksualisert. I likhet med estetiske vurderinger, avgjør fortolkningen om et bilde er 

forlokkende, støtende, seksualisert o.l. Og hva med tilbehøret? Empirien viste at tekst og tittel 

kunne bidra til seksualiseringen og hva bildet ønsket å symbolisere. Både tradisjonell retorikk, 

og moderne emoji-retorikk33 er veiledende for hva avsender ønsker å fortelle, analogibruk av 

fersken og aubergine knyttes til kommentarfelt som illustrerer hvordan «tilskueren» legger 

merke til de seksuelle eller tiltrekkende attributtene som eventuelt er blitt fremhevet i bildet. 

Det mellommenneskelige aspektet handler om imøtekommelsen av bilder, der vi stiller 

subjektive forventinger til kropp. Seksualiseringsforståelsen er en sammensetning av 

subjektive ingredienser, og i fellesskap dannet empirien et bilde på et nåtidig, seksuelt 

kjønnsuttrykk (Plummer, 1995) basert på seksuelle kroppsdeler og nakenhet.  

6.2.3 Flere dimensjoner av gammel og ny  

Språkliggjøringen (Foucault, 19789 av seksualiserte bilder er gjennomgripende på Instagram 

og Snapchat. Uavhengig av hvem som definerer, har det seksuelle individet fått en forsterket 

posisjon ved å operere på selvpubliserende plattformer. Hvordan seksualisering blir forstått 

kan posisjoneres i en historisk sammenheng. Å være ung i en tid hvor sosiale medier utgjør 

                                                 
33 Bildesymbol 
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populærkultur, og tradisjoner for at «alt er lov i media» (Plummer, 2003) henviser til spørsmål 

om hva som kan ha hatt innflytelse på seksualiseringsforståelsen. 

6.2.3.1 Historisk forskyvning 

Fotografiene mellom 1919 og 2017 viser at enighetskalaen for å være seksualisert stiger jo 

nærmere vår tid vi kommer, og kan peke på kulturelle og teknologiske forskyvninger. Alle er 

definert som sexy, og alle er hva som har blitt beskrevet som lettkledd. Her er det andre 

elementer det kan pekes på, og hva de eventuelt kan bety. Særlig for fotografiene fra 1919 og 

1947 blir seksualiseringsbegrunnelsen koblet til nå og da. Akkurat som seksualisering 

betydde noe annet enn det gjør nå. «På den tiden» er gjennomgående for hvorfor eller hva 

som kunne ha gjort bildet seksualisert. Respondentene visste ikke at bildene ble tatt med 

formål om å skape en bestemt effekt, da erotisk postkortbilde og pin-up er seksualisert. Men, i 

datamaterialet var ordlyden en annen. Bildene var av eldre dato. Mon tro hva resultatet hadde 

blitt om jeg ikke hadde inkludert årstallene i spørreskjema. Uansett er klær en annen 

tidsreferent som kunne ført til disse forståelsene.  

 

Det som imidlertid tilsvarer med bilder før og nå, er hvordan poseringer, blikk, kleskoder og 

fremstillingsmotiv er regissert. I disse bildene har undertonen stått stille. Det peker på en 

langvarig seksuell nysgjerrighet (Berger, 1972), og fotografikursene i 1850 (Regener, 1991) 

er tilsvarende seksualiserte uttrykk vi kjenner igjen i dag. Kvinnene er iført undertøy og 

badetøy, og klærne kan i likhet med seksualiseringen blitt mer eksplisitt og «fremoverlent». 

Sexy har utviklet seg i tråd med eksplisitt bekledning og fokus på bildesubjektet i følge 

vurderingene og fotografiene i denne oppgaven. I forbindelse med bildet fra 2017, var det en 

gutt som opplevde det som et treningsbilde34. Det viser ikke bare til subjektive tolkninger, det 

viser også til aksept. For han var det ikke oppsiktsvekkende å se jenta i undertøy, selv om hun 

hadde fokus på pupper, finger ved munnen i en speilselfie. For han handlet dette om å vise 

frem en trent kropp. Hva ville utfallet blitt om personen ikke var trent?  

6.2.3.2 Generasjonsmessige kulturforskjeller 

                                                 
34 Se 5.3.3.4 Fotografi 2017 
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I spørsmål om hvordan respondentene trodde andre definerte seksualiserte bilder, tonet det 

seg frem en annen distinksjon mellom gammel og ny: forskjellen mellom unge og eldre 

mennesker. Flere påpekte at de mente at unge har en høyere seksualiseringstoleranse. De var 

tross alt vant med å bli eksponert for hud, kropp og seksualiserte virkemidler. Det er en 

direkte konsekvens av den seksuelle revolusjonen og holdningsendringer ovenfor hva som har 

blitt akseptabelt å fremvise i medieoffentligheten. Postmodernisme beskriver en epoke hvor 

sex, kjønn, erotikk og pornografi utforskes. Samtidig, avhenger kapitalisme og populærkultur 

av hverandre McNair, 1996). Selveksponering i sosiale medier kan også skape en distinksjon 

mellom barn og foreldre, selv om der er oppvokst i nærhet av tid, er det andre instrumentelle 

forutsetninger som påvirker seksualiseringsforståelsen.   

6.2.4 Retningslinjer 

For å problematisere defineringsproblematikken ytterligere, vil jeg peke på 

brukerretningslinjene formulert av Instagram De kan være tvetydige og skape forvirring for 

hva som beregnes for å være seksualisert. Å publisere nakne, delvis nakne, pornografiske eller 

bilder av seksuell karakter bryter med retningslinjene. Fremvisning av kjønnsorganer, 

nærbilde av nakne rumpeballer og enkelte bilder av kvinnelige brystvorter er eksplisitte 

eksempler som utheves. Det gjelder også for kunstneriske uttrykk. Det mangler tydelige 

avklaringer for hva publisering angår. Om det gjelder for en privat samtale, kan det stilles 

spørsmålstegn ved retten til privatliv. Om det gjelder for å laste opp til digitalt album, reiser 

det enda flere problemer, både for definering og behandling. Nakenbegrepet er relativt, og om 

jeg tolker det riktig står det i forhold til bestemte kontekster, og kjønn. Det står tydelig 

definert at nærbilder av nakne rumpeballer ikke er tillatt. I 2015 herjet naking, et sosialt 

fenomen i sosiale medier. Følgende bilde illustrerer35 hvilke bilder som har blitt lastet opp på 

Instagram i anledning fenomenet: 

                                                 
35 Nettavisen: Hentet 23.03.2018 fra http://reisetips.nettavisen.no/sjekk-ferie-nakentrenden-som-herjer-sosiale-medier/ 
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Ut i fra bildet, når er nært nok i forhold til nakne rumpeballer? Bildet illustrer hvordan 

fenomenet gikk ut på å kle av seg ute i naturen og dele det i sosiale medier. I mine øyne, er 

det 1) nakenhet, og 2) tydelige (nære) bilder av rumpeballer. I spørreskjemaundersøkelsen var 

det færre som mente at nakenbilder ute i naturen var seksualiserte sammenlignet med andre 

kontekster. Kan naking-trenden ha bidratt til å normalisere naturistiske nakenbilder og ha 

ufarliggjort kroppen selv om nakenhet er hovedingrediensen for seksualiseringsdefineringen? 

 

Å ha ryggen til kamera er imidlertid overens med fastsatte retningslinjer på Instagram. Det 

ikke lov å vise kvinnelige brystvorter. Det har vært store diskusjoner om sensurspørsmålet 

ovenfor kvinner. #Freethenipple36 har siden 2012 vært en sosial bevegelse som ønsker å 

alminneliggjøre kvinnebryster, og emneknaggen har blitt brukt for å protestere mot 

forskjellsbehandlingen. Et billedlig grep har vært å redigere inn mannlige brystvorter over 

kvinnelige. I likhet med resultatet av undertrykkelseshypotesen (Foucault, 1978), er nettopp 

det sosiale engasjementet med på å synliggjøre fremfor å undertrykke. Hva sier det om 

hvordan Instagram former seksualiseringsforståelser? Kvinnebryster har blitt seksualisert i 

den vestlige kulturen (McNair, 2002), og empirien peker på nettopp pupper som seksualiserte. 

Både pornografi og erotikk har fremstilt kvinnelige bryst(vorter) med seksuelle fantasier. 

Forsterker Instagram etablerte oppfatninger i kulturen?  Hva kan det fortelle om 

                                                 
36 Freethenipple: Hentet 26.03.2018 fra http://freethenipple.com/ 
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kjønnsforståelser på Instagram? Hvordan påvirker det sine brukere? Dette forbudet skiller seg 

ellers fra en ellers utleverende populærkultur.  

 

Uten å vite hvor Vedlegg 9 (Fotografi: 2017) hovedsakelig er publisert, kan jeg likevel si at 

bildet er typisk for hva retningslinjer på Instagram primært gjør «ulovlig». Det ble i aller 

høyeste grad seksualisert av respondentene, og er i overensstemmelse med hva McNair 

(1996) har definert som pornografiske konvensjoner. Samtidig, er fokuset på bestemte 

kroppsdeler, finger i/ved munnen, kropp, hud, speil og soveroms-assosiasjoner, hva elever i 

spørreskjemaundersøkelsen har definert som seksualiserende elementer i et bilde. Om dette 

bildet har vært lastet opp på Instagram, vil det derfor ikke overholde bildekravene. Det er 

tilsynelatende problematisk. Er det likevel slik at Instagrams forsøk på sensur, gjør det mindre 

«kontrollerte» retningslinjene på Snapchat at det er lavere terskel for hva som blir godtatt her? 

Er det derfor selvseksualisering er hyppigere på «Snap»?  

6.2.5 Erotikk og pornografi  

Erotikk og pornografi bidrar til å si noe om populærkulturell selvseksualisering. Med mangel 

på kunnskap om seksualiserte bilder i sosiale medier, og tydelige grenser mellom offentlig og 

privat, ønsker jeg å under hva denne kulturen er. Om ikke seksualisering kan reduseres til en 

sjanger, hva kan selvseksualisering stå i sammenheng til? Empirien viser til forståelser av 

seksualiserte bilder bestående av både fysiske og psykiske elementer, og flere av forholdene 

peker på paralleller til både pornografi og erotikk. Erotikk er det indirekte med sex, og 

oppstår når objektet skaper lengselsfølelser ovenfor et annet menneske (Grünfeld & 

Svendsen, 2017). Eksempelvis blir undertøy definert for å være seksualisert i høy grad, og 

spiller dermed på erotiske konvensjoner, ved å skape fantasier om hva som befinner seg 

under. Særlig for guttene handlet det om å bli tiltrukket av personen i bildet. Det dreier seg 

følgelig om erotiske følelser (Levinson, 2005). Barthes (1980) beskrev den fotografiske 

prosessen med å gå fra et subjekt til et objekt, og i møte med hvordan publikum fortolker 

bildet, har seksuelle bilder fått en funksjon gjennom det mannlige blikket eller objektivisering 

(Kipnis, 2007; Mulvey, 1975). Empirien viste at ni jenter og tre gutter på Instagram bevisst 

selvseksualiserte seg per egen definisjon, og 23 jenter og 16 gutter på Snapchat. Jeg kan ikke 

vite hvordan bildene var regissert, men i sammenheng med defineringen var kropp, posering, 

symbolikk og andel klær gjennomgående. Trolig er disse bildene regissert deretter. Kan det å 
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spille indirekte på sex være forenelig med erotikk når det gjelder bilder i sosiale medier? 

Blikk blir ofte nevnt som seksualiserende faktor i utvalget, og per definisjon er det å forføre 

publikum erotisk. Det samme gjelder for berøring av seg selv og andre (Grünfeld & 

Svendsen, 2017). Det er nødvendigvis ikke produsert for å skape erotisk stemning, men 

hvordan bilder «leses» kan rett og slett gi det resultatet utenfor en erotisk sammenheng.  

 

Kunstbegrepet til Levinson (2005) identifiseres i to kommentarer fra jenter i utvalget. De ga 

uttrykk for å ha delt lettkledde bilder av kunstneriske årsaker. Foruten at det ikke er lov å dele 

bilder av slik «natur» på Instagram, observerer jeg at normene for bildedeling på Instagram og 

Snapchat ikke behøver å «rettferdiggjøres» i kunstnerisk frihet for erotikk og pornografi. 

Forholdet mellom erotikk og erotisk kunst er dessuten hårfint når det gjelder sosiale medier. 

Konteksten gjør seg nemlig gjeldene, og forskjellen mellom et kunstgalleri og 

selvpresenterende medier er ganske stor, og sistnevnte bidrar nødvendigvis ikke til det 

kunstneriske formålet. Om det i så fall blir det, vil jeg tro at det er avsenderen som definerer 

seksualiseringen ved hjelp av kunstbegrepet. Det vil da «leses» erotisk. Igjen er det 

mottakeren som styrer hvordan det oppleves, og kunst er subjektivt (Levinson, 2005). Strengt 

tatt, blir erotikkbegrepet stående for å beskrive «disse kunstneriske bildene». Kan det til og 

med forstås som uanstendig (McNair, 1996)?  

 

Har bildedelingskulturen identifisert i denne oppgaven likhetstrekk til pornografi? Vi vet at 

«pornosfæren» (Gill, 2007) ikke er synonymt med pornografi, og handler om dens ikonografi 

(McNair, 2013). Kan bildene på sosiale medier likevel bli koblet til pornografi? Jeg spør som 

McNair (1996), når er det bildene går fra erotikk og over i pornografi? Hvilken type seksuell 

adferd er det eventuelt som drar distinksjonen mellom offentlig og privat «så langt»? Og er 

det lengre egentlig så privat? Å skille mellom offentlig og privat er som tidligere forskning 

også har påpekt, lite hensiktsmessig når det gjelder sosiale medier (Livingstone, 2005, 2010), 

og ordlyden gjennom hele empirien viser hvordan privat ikke lengre blir forstått som privat 

blant unge. Det vil jeg ytterligere påpeke i neste underkapittel. For å innlede 

pornografispørsmålet, vil jeg ta for med soft-og hardpornografi. Softpornografi er den 

pornografien som er mindre grafisk og eksplisitt, i mens hardpornografi direkte viser 

kjønnsorganer (McNair, 1996). I dette utvalget spurte jeg ikke etter hvilke av de seksualiserte 



  89 

kontekstene respondentene selv hadde delt, men jeg tar utgangspunkt i at noen har sendt det 

til dem. Det betyr at følgende forekommer på Instagram og Snapchat: 

 

Softpornografiske tendenser er tilsvarende, hva erotikk henviser til stillinger som kan minne 

om sex. Finger ved munnen, fokus på pupper og rumpe og lignede kan alle være eksempler på 

erotiske eller softpornografiske elementer i et seksualisert bilde. Eksplisitte bilder av underliv 

eller rumpehull er hva McNair (1996) beskriver som hardpornografi. Det kan involvere 

stimuli av kjønn både i bilde og videoformat, også gjennom sexting kommunikasjoner, og 

defineres per definisjon som pornografi. I forlengelse av pornofiseringen av kulturen, er det 

altså slik at pornografi blir kommunisert i sosiale medier. Ikke at det ikke har blitt utvekslet 

med andre bildedelingsmedier, men omfanget er oppsiktsvekkende. Vi omringer oss med en 

seksuelt eksplisitt bildekultur som vi godtar for være en del av Instagram og Snapchat, uten å 

være bevisst over hva det egentlig er? Selv om det ikke er produsert som pornografi, er både 

segmentene og symbolikken tilstedeværende (Kipnis, 2007). Det må nødvendigvis ikke være 

hva respondentene definerer som seksualisert, men den seksuelle kroppen vises eksplisitt, og 

holdningene ovenfor offentlig og privat er forskjøvet (Marwick & boyd, 2010). 

 

Estetikk definerer skillet mellom pornografi og erotikk. Hvordan står det i forhold til denne 

undersøkelsen? Om pornografisk estetikk sier noe om hvem vi er, og hva vi er som kultur 

(Kipnis, 2007), hva kan bildedelingskulturen på Instagram og Snapchat best beskrives som? 

Smarttelefonen lar oss rett og slett produsere pornografi per definisjon og distribuere den. 

Men det behøver som sagt ikke å ha noe med seksuelle følelser å gjøre (McNair, 1996). 

Derimot, viser det hvordan den seksuelle kroppen er gjenstand for smaksideologier om hva 

kulturen avgjør for å være sexy eller fin (Kipnis, 2007; Bourdieu, 1984 sitert i Storey, 2015), 

og grensen er åpenbart svært strukket. I Norge er dette foreløpig lov, og retningslinjene på 

Instagram og Snapchat består av ansvarsfraskrivelse og lav seksuell regulering. Moralske 

verdier påvirker også hvordan pornografi oppleves, og selv om jeg forstår hardpornografi for 

å være atskillig eksplisitt for sosiale medier, er det for noen i dette utvalget en del av kulturen. 

Det gjelder ikke for alle, og kan karakteriseres for å være et ytterpunkt til uanstendig 

(McNair, 1996). I lys av hvilken politikk som føres ovenfor seksualisering og pornofisering 

av bildemedier, er det i likhet med historisk utvikling mer rom for å uttrykke seg ved hjelp av 

den estetiske, seksualiserte kroppen. Barthes (1972) satt allerede før sosiale medier fokus på 
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at fotografier danner etiske og moralske anmodninger. Spørsmålet er hvordan det oppleves og 

siden seksuelt begjær er subjektivt, kan det være problematisk når to bildesjangere som 

hovedsakelig har to ulike instrumentelle formål, får samme effekt.  

6.2.6 Hyperseksualisering  

Kan selvseksualisering i sosiale medier være en form for moderne erotikk og pornografi? 

Fotografiene viser at seksualiseringsforståelsen blir preget av rom og tid. Erotikken hadde 

«gått ut på dato» i de eldre bildene. Hva er det da som utgjør erotikk og pornografi i det 

21.århundre? Pornografi bør være tidløst da graden av det eksplisitte er vedvarende (McNair, 

1996). I forbindelse med spørsmålet om offentlig og privat, hvor eksplisitt er eksplisitt? Det er 

tross alt et subjektivt konsept med åpen tolkning (McNair, 1996).  

 

I 2017 ble det fokus på bildedeling blant unge. NRK publiserte en sak om at det er «helt 

vanlig» å filme og sende selvlagde sexvideoer til venner på blant annet Snapchat37, både av 

seg selv og andre som hadde sex i samme rom. Både erotikk og pornografibegrepet blir 

aktivert per definisjon. Selv om en av begrunnelsene for å sende eksplisitte sexvideoer er «vi 

viser at vi i gærne og morsomme å henge med», ikke nødvendigvis stemmer overens med det 

instrumentelle formålet med pornografi og erotikk (Levinson, 2005), er direkte videotagning 

av sex, en pornografiform som danner erotiske følelser. Det er likevel ikke pornografidelen 

som er mest oppsiktsvekkende. Sitatet peker på flere relevante innsikter for 

seksualiseringsforståelsen i sosiale medier, og som på mange måter fører konseptene i denne 

oppgaven sammen. Humoraspektet er tilstedeværende, og peker på at humormotivasjonen er 

gjeldende også utenfor dette utvalget. Kan humor legge en skygge for hva vi forstår som 

pornografisk? Hvilke holdninger og billedlige normaliseringer skaper oppfatninger om at 

eksplisitt sexdeling er humor? Er humor tilsvarende kunstargumentet? At det var jenter som 

ble intervjuet for artikkelen, viser at det heller ikke bare er gjeldende for guttekultur (Mulvey, 

1975; Williamson, 2003 sitert i Attwood, 2006, s. 83). 

 

                                                 
37NRK: Hentet 08-02-2018 fra https://www.nrk.no/buskerud/_-helt-vanlig-a-filme-at-man-har-sex-1.13671660 

https://www.nrk.no/buskerud/_-helt-vanlig-a-filme-at-man-har-sex-1.13671660
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I tillegg observerer jeg en idé om at eksplisitt bildedeling har noe å si for hvordan en blir 

oppfattet. Hva gjør sexvideoer for hvordan er person blir forstått? «Det er vanlig å filme andre 

som har sex hvis man befinner seg i samme rom», blir det referert til i artikkelen. Det er vell 

ikke vanlig å være i det rommet i første omgang? Sosiale medier har blitt nok en plattform 

hvor det å spille på sex, eller rettere sagt å bruke sex er en del av ungdommelig 

selvrepresentasjon. Ideen: «hvis vi hadde lagt ut en video hvor vi bare satt og sippet vin, så 

hadde det vært dritdårlig», fremhever en ungdomskultur med andre implikasjoner. Tidligere 

vil jeg påstå den har vært forbeholdt tobakk og alkohol i stor grad. Å ta lettkleddkledd bilder 

og video har skjedd siden fotografiet, og mange har gjort det uten å føle et behov for å dele 

det på Internett. Spørsmålet er om ungdomsgenerasjonen på for eksempel på 1980-tallet ville 

delt tilsvarende bilder om de hadde tilsvarende delingsmuligheter. Eller om det er særegent 

med hvor langt pornofiseringen har kommet i det 21.århundre.  

6.3 Motivasjon(er) 
Identifisering av selvseksualisering i denne undersøkelsen gjør det rimelig å anta at det er et 

fenomen som gjelder for andre videregåendeskole elever i Norge generelt. Når det er snakk 

om hva elevene har mottatt av bildemateriale på Instagram og Snapchat, er det 

populærkulturelle fenomenet strukket utover hva respondentene oppgir. I denne delen skal jeg 

ta for meg seksualiseringsmotivasjoner, og hvordan det blir en del av identitetsuttrykket. Jeg 

vil diskutere forskningsspørsmålene om hvilke grunner 17-19 åringer gir for å kle av seg, og 

hvordan press dannes ved eksponering av seksualiserte bilder. Det vil samtidig si noe om 

selvseksualiseringsforskjeller på Instagram og Snapchat. Ved hjelp av porno-chicbegrepet vil 

jeg undersøke kvinnelig selvrepresentasjon, og introdusere porno-dude som begrep der begge 

kjønn blir inkludert i selvseksualisert selvrepresentasjon i sosiale medier. Tilslutt tar jeg for 

meg teknologiske problematikker og publikum. 

6.3.1 Når den seksuelle kroppen blir gjenstand for humor 

Helt siden kunstneriske Bad Girls ville frigjøre seg fra tradisjonelle kjønnsuttrykk, har humor 

vært brukt som inngang for å fremstille kvinnekroppen i seksualiserende sammenhenger 

(McNair, 1996). Det var ikke kroppen som var morsom, men konteksten som ufarliggjorde 

kvinnelig seksualitet. Det samme gjelder for postmodernismen, og populærkultur er som vi 

har sett påvirkende for identitetsuttrykk. Hele 30 elever i denne undersøkelsen oppga å 
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publisere seksualiserte bilder på Snapchat motivert av humor. Hva er det som gjør bildene 

humoristiske?  Eller kan humor gi kroppen et mindre «høytidelig» motivering? Det forteller i 

så fall hvor langt seksualiseringsfenomenet har nådd frem som hverdagslig kommunikasjon. 

At det ikke tas like seriøst, kan peke på holdninger som rettferdiggjør eksplisitt bildedeling 

fordi det «morsomt», og ikke fordi det eksempelvis er politisk (Williams, 2008). Kan det i 

tillegg si noe om hvorfor selvseksualisering ikke alltid er bevisst? Skjermer humoraspektet? 

 

Humor som seksualiseringsmotivasjon var fordelt mellom både gutter og jenter, og også 

NRK-artikkelen om sexvideoer viser at jenter er delaktige i en «guttekultur» (Mulvey, 1975; 

Sturken & Cartwright, 2009; Williamson, 2003 sitert i Attwood, 2006). En gutt i utvalget 

opplevde likevel at gutter «kødder» mer på Snapchat, og at nakenbilder mellom gutter gjerne 

blir utvekslet i en humoristisk sammenheng. Fotografiteorien viser imidlertid at det å ta 

bilder, og se seg selv i fotografier skaper bekymring (Sontag, 2004; Gill, 2007). Det 

underbygges i NRK-artikkelen, men det kan også si noe om rollebegrensninger (Leary & 

Kowalski, 1990) ovenfor medierte idealer (Meyrowitz, 1985). Alle vil ikke kunne måles med 

hva kulturen definerer som estetisk. Kan humor være en respons på usikkerheten i en 

eksperimentell fase (Tiggeman & Pennington, 1990)? Blir den estetisk riktige kroppen, 

erstattet med humor? I så fall, vil deltagelse i den pressfremkallende, seksualiserte 

populærkulturen være «lettere» når identitetskonstruksjonen ilegges et morsomt uttrykk. I 

retroperspektiv burde jeg ha undersøkt den samme tilnærmingen for Instagram, ettersom 

mange benytter humor for å bekjempe kroppspress synliggjort av sosiale medier. Kan humor 

være en selvseksualisert sjanger på Instagram og Snapchat? 

6.3.2 Identitetskonstruksjon: Motiverende idealer?  

Empirien viser at bildekommunikasjon er populært blant unge mediebrukere, da tilnærmet 

alle har opprettet konto på både Instagram og Snapchat, og samtlige bruker dem i løpet av en 

dag. Det tilsvarer mye tid som brukes for å se på hverandre og dele bilder av seg selv, og 

forsterker det Turkle (2008) formante om at nettidentitet blir stadig viktigere og hvordan 

fotografiet er blitt et sentralt instrument for identitetsdannelse og kommunikasjon (Van Dijck, 

2008). Fotografier gjør oss svært selvbevisste (Sontag, 2004) da likerklikk og 

tilbakemeldinger kontinuerlig med bildedeling gir moderne påminnelser om at du er «god 

nok». Det er andre seksualiseringsmotivasjoner som må konfronteres. Instagram danner 
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visuelle forventinger, og ved å la nære og fjerne relasjoner ha innsyn gjør bildematerialet til 

vurderingsgjenstander. I stedet for å opparbeide, direkte førsteinntrykk basert på ansikt-til-

ansikt kommunikasjon, kan digitale fotoalbum på Instagram regisseres på flere nivå (Van 

Dijck, 2008), og bidrar til helt andre dimensjoner av inntrykkshåndtering (Goffman, 1959). 

Nettjenesten handler på mange måter om å tiltrekke seg oppmerksomhet i form av hjerting, 

kommentarer og følgere og vil øke om bildene når publikumsforventninger. Det samme 

gjelder for Snapchat, men forskjellen er imidlertid hvordan bildeutvekslingen er teknologisk 

designet, og hvordan tilbakemeldinger blir lest individuelt.  

6.3.2.1 Instagram 

Selvseksualisering viste seg å figurere på ulike nivå på Instagram og Snapchat. På Instagram 

var det hovedsakelig ubevisst, og ikke i overensstemmelse med egne definisjoner på 

seksualisering. At Instagram er en likerklikk- (hjerting) generende plattform, kan ha 

innvirkning på både inntrykksmotivasjon og inntrykkskonstruksjon (Leary & Kowalski, 1990) 

etter som empirien pekte på hvordan tilbakemeldinger alltid hadde en betydning for 

selvfølelsen. Å regissere identitet, slik elevene har gjort i situasjoner hvor de har følt seg 

presset eksempelvis, samsvarer med sosial interaksjonisme (Blumer (1962) og Strauss (1993, 

begge sitert i Marwick & boyd, 2010, s. 123) om hvordan identitet konstrueres i samhandling 

med andre. Selvseksualisering kan i den forstand knyttes til både hvordan populærkulturen 

«forteller» idealer, og hvordan med-brukere har forventninger. Det vil ytterligere reguleres 

etter relasjonsforholdet, og identitetskonstruksjon kan etterkomme flere sjangerroller. 

Samtidig, avhenger motivasjon-konstruksjonshåndteringen av hvor bildene skal deles, og 

Instagram-designets digitale album påvirker ytterlige publikumsaspektet. Bildene lagres i 

tilgjengelige, vedvarende digitale album, og ut ifra Goffmans (1959) inntrykkshåndtering 

motiveres elevene i utvalget ut ifra hvem som er publikum og påvirker hvordan den seksuelle 

kroppen «organiseres». Eksempelvis, familiemedlemmer med innsyn ha innvirkning på 

hvordan bilder som blir publisert offentlig. Jeg kan ikke tro at det er ønskelig å fortelle sine 

sexual stories (Plummer, 1995) til øvrig familie.  

 

Når det er sagt, viser empirien til en forekomst av 38 tilfeller for selvseksualisering på 

Instagram. Totalt 69 sa de ikke publiserte seksualiserte bilder her, men i forlengelse av 

datamaterialet viser det seg at badetøysbilder for mange er seksualiserte nettopp fordi de viser 
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mye hud og fokuserer på bestemte kroppsdeler. Ubevisst, eller faktisk «ignorant» 

selvseksualisering var tilfelle for 20 elever. Ignorant selvseksualisering kan ses i sammenheng 

med Marxs (1976) ideer om at dominerende ideologier fører nærmest ubevisste maktforhold, 

og denne empirien og NRK-artikkelen peker på holdninger som ikke nødvendigvis er 

innforståtte med egen selvseksualisering. Det gjør det samtidig relevant å undersøke 

seksualiseringsmotivasjoner knyttet til utfordringer med inntrykkshåndtering i sosiale medier 

Publikum er usynlige i bildedelingsøyeblikket, og frontstage (Goffman, 1959; Hogan, 2010). 

som arena for å generere positive tilbakemeldinger som for eksempel «morsom» eller «sexy», 

gjør det vanskelig å overholde forventninger til hvem vi ønsker å være på Internett (Turkle, 

2008). Spesielt med sosiale medier, er hvordan fronstage og backstage (Gofmann, 1959) 

begge blir instrument for selvovervåkning (Ward, 2016; Leary & Kowalski, 1990). Gill 

(2008) identifiserte hvordan bekymringer for selvfremstilling på Internett ble overført til 

hvordan elevene tenkte om seg selv utenfor internettkontekster. 

 

Ringrose (2011) viste at bikini- og undertøysbilder ble opplevd forskjellig, hvor førstnevnte 

kunne være sexy i mens undertøysbilder ble forstått som horete, og kan forklare hvorfor 

badetøysbilder er hyppigere delt enn undertøysbilder på Instagram i dette utvalget. Instagram 

blir i tilfelle gjenstand for en forestilling av individet (Hogan, 2010), ofte motivert av 

kulturelle idealer. Likevel, kan en kontekst-kollaps være aktuell slik tolkningen av fotografiet 

(2017) kan være et eksempel på. En gutt leste det for å være et treningsbilde, i mens en jente 

fokuserte på at hun poserte i undertøy, og viser hvordan inntrykksmotivasjonen nødvendigvis 

ikke samsvarer med hva badetøysbilder formidler. Samtlige fra empiriens faktiske publikum 

(Litt, 2012) utfordrer hvordan badetøysbilder fortolkes, da seksualisering er subjektivt. Å se 

hverandre i bildemedier, er blitt identifisert som pressfremkallende i sammen med 

seksualiserte bilder. Med kroppspresset jeg identifiserte, tar jeg dermed utgangspunkt i 

kulturelle normer blant utvalget for å være sexy, morsom eller sosialt interessant fremhevet 

som viktige komponenter. For gutter, er det imidlertid aktuelt å snakke om at gutter trener 

backstage, for å fronstage kunne fremvise kroppslige resultater. Det i seg selv er et kulturelt 

fenomen, men forsterkes gjennom hvordan alminnelige mennesker ytterligere skaper press 

ved å ta del i idealistisk inntrykkshåndtering (Goffman, 1959).  
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Kroppen har blitt et verktøy for suksess (Gill, 2007), og selvrepresentasjon kan skreddersys 

da publikum ikke er tidsbundet (Hogan, 2010; Leary & Kowalski, 1990). Samtlige gutter i 

spørreskjemaundersøkelsen, pekte på hvordan de følte at jentenes fremstillinger var «uekte» 

eller «redigerte», og motivasjonen for å regissere bilder kan være motivert av sosialt image 

eller kroppspresset disse tenåringene føler på. Sosial interaksjonisme (sitert i Marwick & 

boyd, 2010, s. 123), bidrar både til press og inntrykksmotivasjoner, men det var heller færre i 

dette utvalget som oppgå å gjøre seksualiseringsmotivasjon om til identitetskonstruksjon i lys 

av Leary & Kowalskis (1990) inntrykksmodell, det var som sagt ubevisst. Motivasjonen var 

likevel «å få oppmerksomhet» for fem respondenter. Badetøysbilder er et eksempel, selv om 

de ikke må være produsert med et seksuelt formålt. Likevel, korrelerte denne motivasjonen 

med flørtemotivasjonen for tre jenter og tre gutter i utvalget. Det understreker på mange måter 

hvordan den seksuelle kroppen (Williams, 2008) blir benyttet i bildemedier da unge vet den 

tiltrekker seg oppmerksomhet. Det samme gjelder for romantiske motivasjoner. Alle handler 

om å generere oppmerksomhet, men med differensierte motivasjonsgrunnlag. De trer inn i 

roller konstruert av publikum, og som motiverer bildeaktørene å etterkomme forventningene, 

og som er forankret i kulturelle idealer (Leary & Kowalski, 1990; Meyrowitz, 1985) eller av 

mellommenneskelige forhold. Selvseksualisering kan være motivert av ekshibisjonistiske 

tilnærminger, men «liker å vise meg» var det derimot ingen tilfeller av i dette utvalget. I et 

retroperspektiv burde jeg spurt hvem respondentene deler seksualiserte bilder med.  

6.3.2.2 Snapchat 

Den bevisste selvseksualisering, gjenspeiler seg i større grad i Snapchat-empirien hvor blant 

annet 10 elever begrunner motivasjonen i nettopp de tekniske forholdene. Over halvparten av 

utvalget mente dessuten at det var over middels viktig at «snaps» har en tidsbegrensning og at 

det ikke opprettes et digitalt album i denne nettjenesten. Selv om kropp og sex på mange 

måter er nøytralisert i unges seksualiseringsforståelser er det ikke nødvendigvis slik at de kun 

ønsker å fremstille seg seksualisert, og datamaterialet viser at det er hverdagslige bilder som 

er hyppigest utvekslet. I gir Snapchat større kontroll over publikumsinnsyn ettersom bildene 

sendes direkte til en bestemt mottaker(e). Risikoene, vil jeg imidlertid komme tilbake til. Kan 

teknologien være grunnen for en høyere andel undertøysbilder- og nakenbilder i Snapchat? Er 

det rom for mer grensesprengende adferd når identitetskonstruksjonen ikke er «evigvarende»?  
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Flørting, var i likhet med humormotivasjonen sterkt representert på Snapchat. Blir 

selvseksualisering et begrep for å flørte, slik som identifisert i Ringrose (2011) undersøkelse 

fra Bebo? I så tilfelle blir Snapchat instrument for en moderne relasjonsbygging basert på den 

seksuelle kroppen for å generere ønskelig oppmerksomhet. Selvobjektivisering (Ward, 2016) 

eller det Gill (2008) identifiserer som subjektivisering av kroppen er teoretiske forankringer 

for hvordan flørtemotivasjonen gjenspeiler selvseksualisering. Totalt 12 elever følte et press 

for å dele seksualiserte bilder, men det var imidlertid få som omformet motivasjon til 

konstruksjon (Leary & Kowalski, 1990). Likevel, viste NRK-artikkelen tydelige 

delingsforventninger, hvor sexvideoer skaper sosialt press. Kan det henge i sammen med å 

være vennskapelig motivert? Da kan Snapchat være nok en arena for vanliggjøringen av 

kropp blant venner, der nakenhet ikke er forbundet med noe seksuelt, men motivasjoner blir 

heller sosialt forankret (Gripsrud, 2011). Både humor, vennskapeliggjøringen og 

flørteaspektet bidrar til å normalisere den seksuelle kroppen i bildedelingskulturen på 

Snapchat, og underbygger hva Ringrose (2011) stadfestet at seksualisering ikke bare må være 

negativt. Respondentene, virker å ta «lettere» på seksualisering enn den eldre generasjonen. 

Det ble også identifisert i deres egne perspektiver på seksualiserte bilder. Sexual stories 

(Plummer, 1995, 2003) blir ikke forstått like seksuelle.  

 

Frontstage (Goffman, 1959) har med sosiale medier fått en fornyet posisjon siden 

teaterscenen. Det er arena for sammenligning, inspirasjon og påvirkning, og empirien pekte 

på følelser om at seksualiserte bilder har en kjønnsbestemt tone over seg. Guttene opplevde 

seksualiserte bilder mer positivt enn jentene da de følte ubehag og press. At jentene hadde 

mer negative følelser rundt seksualiserte bilder kan henge sammen med hvilke pressformer 

som ble identifisert. Kroppspress, sosialt press, materielt press og synlighetspress kan skape 

en «usunn» selvbevissthet som særlig var gjeldende for jentene. Press var direkte knyttet til 

seksualiseringsmotivasjoner, og en selvseksualisering gjort for andres «skue», aktiviserer 

voyeurisme eller det mannlige blikket (Mulvey, 1975). Det maskuline treningsidealet, 

derimot, aktiviserer en tilsvarende objektivisering og utgjør en mer gjensidig skopofili 

mellom kjønnene. Filterbruk i Snapchat-aktivitet eller redigering, vil påvirke hva Van Dijck 

(2008) definerte som kognitiv redigering. Om press og motivasjoner fører til et behov for å 

forskjønne og idealisere fotografier, vil denne generasjonen produsere et picture-perfect 

fotografisk minne, som utfordrer forholdet mellom forskjønning og sannhet. Filterbruk 

påvirker hvordan vi ser oss selv i bilder (Sontag, 2004), og teknologimakten blir nok en gang 
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fremtonende (Storey, 2015) i hvordan vi forstår og husker oss selv gjennom bilder. 

Smarttelefonen bevisstgjør identitetsuttrykket ved å la selvovervåkningen være en 

kontinuerlig prosess, og motivasjoner for selvseksualisering vil påvirke selve 

seksualiseringsforståelsen backstage (Goffman, 1959). Hva kan kroppen min oppnå 

frontstage? At empirien samtidig peker på at seksualiserte bilde inspirerer og tilfredsstiller 

tilskuere, samsvarer med pornografiske og erotiske formål (McNair, 2002; Kipnis, 2007), og 

det kan i seg selv være en ekshibisjonistisk motivasjon å etterkomme disse forventningene. 

 

Selv om jeg ikke kan trekke konkrete slutninger mellom idealer og bildedelingskulturen, er 

jeg likevel sikker på at empirien viser at medieforhold påvirker seksualiseringsforståelsen, og 

åpner for en større aksept for en eksplisitt selvseksualisering. Det står i tilfelle i samsvar med 

hva Ringrose (2011) fremla i sin undersøkelse der det særlig var jenter som opplevde å bli 

påvirket av populærkulturell feminitet. Samtidig, kan treningskulturen vise til 

maskulinitetspresset fremstilt av dominante representasjonssystemer (Gauntlett, 2008). Begge 

kjønn blir oppfordret til å utøve kjønn, konstruert av kjønnskulturelle idealer (Gill, 2007). 

Teknologien tilbyr «riktig» arena for riktig» seksualisert bruk. Det er ikke nødvendigvis slik 

at motivasjon er tilstedeværende, ettersom ikke alle bilder blir forstått som seksualisert av 

avsenderen, og badetøysbilder kan har motivasjoner utenfor seksualisering. Uansett, det går et 

hårfint skille mellom det å «bare» være lettkledd, og det å være seksualisert. Denne oppgaven 

har imidlertid vist at ikke alle bilder som består av fysiske kroppsdeler oppleves som 

seksuelle eller seksualiserte (Bragg, Buckingham, Russel og Willett 2011, sitert i Ward, 

2016). Populærkultur og idealer bryter med ideen om at all nakenhet skal forstås slik, da det i 

det hele tatt kan fungere som en måte å uttrykke identitet på.  

6.3.3 Porno-chic 

Allerede før smarttelefonen, var kulturen seksualisert og pornosfæren i postmoderniteten 

hadde liberale holdninger til kropp (McNair, 2013). I 2008 undersøkte Gill moderne 

kjønnsuttrykk i media, og identifiserte et økende press for å visuelt fremstille «the sexual 

self» (Gill, 2008 sitert i Ringrose, 2011, s. 100-101). Kjønnskulturelle idealer har bestandig 

lagt føringer for identitetsuttrykk, og selv om sosiale medier inviterer begge kjønn, avdekkes 

det langvarige tradisjoner for kjønnsfremstilling selv når det det gjelder selvrepresentasjon på 

Instagram og Snapchat. Det er ingen vei utenom kjønnet, men det er heller snakk om 
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forventninger iboende i selvobjektivisering som billedlig fremstilles. Det identifiseres blant 

annet i hvordan jenter oftere blir seksualisert enn det guttene Seksualiseringsmotivasjonene 

viser samtidig at seksuell oppførsel og sexy feminitet er blitt nøkkelelementer for 

kommunikasjon i sosiale medier (Gill, 2008, sitert i Ringrose, 2011, s. 110).  

 

McNair (2002) har beskrevet kvinnelig selvojektivisering for å være porno-chic, og er et 

begrep som tar for seg alminnelige kvinners selvrepresentasjon postmodernismen. Porno-chic 

kan overføres til hvordan samtlige jenter i utvalget oppgir å ha sendt bilder av seg selv i 

badetøy, undertøy eller, for de som har tilsendt respondentene nakenbilder. Dette skjer på 

bakgrunn av holdningsendringer ovenfor pornografi og erotikk, og den digitale identiteten på 

Snapchat og Instagram tilfører denne pornografiske sub-kategorien (McNair, 2002) en 

ytterligere plattform. Norske jenter i alderen 17-19 år bruker kroppen som et kulturuttrykk 

(Kipnis, 2007), men som jeg tidligere har vært inne på er det på kanten til pornografiske 

referanser. Porno-chic kan være en måte å tilfredsstille den eksperimentelle nysgjerrigheten 

blant unge (Tiggemann & Pennington, 1990), samtidig med eksponering- og 

sosialiseringsbehovet i moderne media (Rettberg, 2017; Turkle, 2011). Ringrose (2011) 

identifiserte at det å fremstå som sexy på det sosiale nettverket Bebo var viktig for den yngre 

generasjonen. I forlengelse av populærkulturelle representasjonsmønstre, viser empirien til 

riktige måter å fremstille den seksuelle kroppen. Det kan følgelig ha flere betydninger, men 

helt sentral gjelder det estetikken. Hva er sexy, og hvordan gjøre seg attraktive i bildemedier?  

 

I kunsttradisjonen handler estetikk om å peke på det skjønne i kunstverk, og overført til 

bildeestetikk på Instagram og Snapchat er kroppen gjenstand for slike fortolkninger. Kan det 

motivere porno-chic? Det henger i så tilfelle sammen med hvordan fotografier har gitt 

amatørfotografer en bevisstgjøring av egen fremtreden (Sontag, 1973), og selvpromotering 

handler om å bli sett på som estetisk attraktiv og «feminin». Selvseksualiseringsmotivasjoner 

er forankret i å vise hud, kropp og sexy klær når det gjelder kvinnelig selvrepresentasjon, og 

porno-chic blir synonymt med å ha en sexy kropp (Gill, 2007). «Den oser av sex», selv om 

den nødvendigvis ikke produseres eller tolkes med formål om erotiske følelser. McNair 

(2002) påstod at seksualiserte uttrykk var ekte vare da alminnelige menneskers 

identitetsuttrykk ikke var like «glossy» som kommersielle produkter. Dette kan diskuteres ut 

ifra empirien i denne oppgaven. Vi vet at selvrepresentasjon er påvirket av estetiske 
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medierepresentasjoner, og at det overføres til hvordan identitet blir konstruert og delt på 

Instagram og Snapchat. Samtidig, bidrar teknologien ytterligere til forskjønningen da 

redigeringsmuligheter, muligheten for å ta uendelig med bilder og selvovervåkning, øker hva 

McNair (2002) beskrev for å være glossy. Målverdiene (Leary & Kowalski, 1990) i 

identitetsuttrykk er nettopp en «glossifisering», og er kanskje særegent med 

selvrepresenterende, moderne medier? Det er ikke like ekte som vi kanskje forventer av en 

selvbestemt, personlig kvinnelig selvfortelling.  

 

Forventningene til utfordrende og eksperimentelle kvinner (McNair, 2002, 2013), gjør porno-

chic synonymt med subjektivisering av kvinnekroppen (Gill, 2007). Empirien peker på 

motivasjoner preget av press og dårlig selvfølelse i møte med seksualiserte bilder, og 

ekshibisjonisme har gjort jenter i sosiale medier til seksuelle subjekt. Unge jenter strekker seg 

etter idealer ved hjelp av eksempelvis forbrukerutgifter og postfeministisk lojalitet til 

kommersialismen (Gill, 2007) – på flere nivå. Eksempelvis kan flørting som 

seksualiseringsmotivasjon være hva McNair (2013) beskrev som en mer positiv 

objektivisering. Samtidig peker det på at unge jenter ikke er like passive (Gill, 2007; Sturken 

& Cartwright, 2009) i sosiale medier da de selv legger føringer for sin «porno-chic». 

Seksualitet er i følge Giddens (1992) en forlengelse av seg selv, og i samhandling med sosial 

interkasjonisme (sitert i Marwick & boyd, 2010, s. 123), blir ekshibisjonisme på Instagram og 

Snapchat motivert av hva mediene kan gjøre for oss (Mulvey, 1975; Rettberg, 2014). Sånn 

sett er pornosfæren informert av postfeminisme, og postfeminisme av pornosfæren. De er i et 

gjensidig påvirkningsforhold. Det belyser virkningsreferansen, jeg har navngitt denne 

oppgaven med. Badetøysbilder er mer nøytralisert og undertøysbilder kan leses som 

treningsresultater. Blir jenter i sosiale medier mer porno-chic for å tiltrekke oppmerksomheten 

som er forankret i seksualiseringsmotivasjonene? Hva må gjøres for å oppnå en virkning? Og 

hvor går grensen mellom chic og uanstendig (McNair, 1996, 2002, 2013)?  

 

Porno-chic er ikke bare et begrep for inntrykksmotivasjon- eller konstruksjon (Leary & 

Kowalski, 1990), men også et eksempel på kjønnsuttrykk. At porno-chic er et forsøk på å 

løsrive seg fra kjønnsdominante idealer, er interessant med tanke på hvordan jentene i 

spørreskjemaundersøkelsen pekte på konstrueringstendenser tilsvarende hvordan kvinner i 

kunsten (Sturken & Cartwright, 2009; Berger, 1972) var regissert for å tilfredsstille det 
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mannlige blikket (Mulvey, 1975). I likhet med postfeministisk kritikk om at «porno-chic 

kvinner» fremstilte et billig bilde på sex (McNair, 2002), blir ikke jenter i sosiale medier 

forstått som horer eller billige selv i en eksplisitt bildekultur. I kommentarfeltene pekte 

guttene på hvordan jenter er opptatte av hvordan andre ser dem, og bruker den kvinnelige, 

sexy kroppen for å tiltrekke seg oppmerksomhet ettersom «de trenger mer bekreftelse». Selv 

om feminismen har fått en mer individuell diskurs i populærkulturen (McRobbie, 2009), er 

den kvinnelige selvbestemmelsen likevel motivert av å tiltrekke seg en form for 

oppmerksomhet. Kommersialiteten har bidratt til å forme den sexy kvinnen (Gill, 2007), og 

porno-chic på Instagram og Snapchat tiltrekker seg et mannlig publikum. At «gutter bruker 

kanskje mer for å se på lettkledde bilder av jenter», eller at «jenter sender fort bilder av skritt 

og rumpe og pupper eller seg selv i undertøy», gjør porno-chic til et kjønnsuttrykk som 

imøtekommer forventninger til både kvinnen, men også hva mediet kan tilby mediebrukere.   

6.3.4 Strippekultur 

Det er flere paralleller mellom bildedeling blant unge på Instagram og Snapchat, og det 

McNair (2002) beskrev for å være en strippekultur. Å spille på assosiasjoner knyttet til 

pornografi og erotikk er konsekvent med postmodernistiske uttrykk, også selvrepresentasjon. 

Hensikten med stripping er å forføre, vekke lyst og bevege seg på måter som tilfredsstiller den 

sitt publikum. Seksualiseringsmotivasjoner kan være oppmerksomhetssøkende, romantiske 

eller flørtende. I dette utvalget var det få som oppga at de sendte direkte nakenbilder av seg 

selv. Derimot, oppga sammenlagt 56 respondenter å ha delt undertøysbilder, i mens det 

samme gjaldt for totalt 82 i badetøy. Dette er hva jeg har referert til som lettkledd. 

Sammenlignet med klesbesetningen på en stripper, er det gjerne badetøy og undertøy. 

Samtidig med seksuelle poseringer, både indirekte og direkte, etterlignes det «noe» som 

egentlig har vært forbeholdt soverommet, i et digitalt miljø. Det er ikke nytt med sosiale 

medier, men derimot forsterkes graden når bildene er selvpubliserte. Alle kan delta til en 

mindre «profesjonalisert strippekultur», selv unge. Et erotisk formål, i møte med 

selvseksualisering på Instagram og Snapchat, kan utfordre porno-chicbegrepet utover det å 

være et kulturuttrykk (Kipnis, 2007). Strippekulturen får en annen virkning.  

 

Det var tilsvarende tendenser i Gills (2007) undersøkelse. I spørsmål om elevene gjennom 

quizzen; «sexy, flirty or a slut»? ble flørting demonstrert med en dame i treningstøy dansende 
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på en strippestang. Bebo fremstiller derfor stripping som en form for flørting. Det er i så fall 

svært eksplisitt flørtekultur. I sammenheng med at totalt 30 elever oppga å ha flørting som 

seksualiseringsmotivasjon, kan være med på å understreke hvordan sosiale medier 

normaliserer en kultur med paralleller til strippeindustrien. Det er interessant at stripping blir 

knyttet til flørting, fremfor sexindustri og overføres til vanlige mennesker mediedeltagelse 

(McNair, 2002). Grensen for å adoptere en eksplisitt forførelse til privat fotopraksis skaper ett 

inntrykk av aksept for å utfordre grensene mellom offentlig og privat. Ikke minst, hvordan en 

kultur forbeholdt voksne blir synlig for en ung, eksperimentell generasjon.  

6.3.4 Porno-dude?  

På et helt annet nivå enn tidligere, har gutter og menn blitt implementert i seksuell 

eksponering. De har alltid vært en del av en kommersiell medieindustri (Gauntlett, 2008), 

men med sosiale medier er de aktive kulturrepresentanter i en seksualisert bildedeling. Kan 

det være aktuelt å benytte seg av porno-dude begrepet, og sidestille det med 

holdningsendringene ovenfor en selvbestemt porno-chic (McNair, 2002, 2013)? Direkte 

knyttet til datamaterialet, kan begrepet fungere som et fellesbegrep for to oppgaver empirien 

har tilegnet «gutterollen» på Instagram og Snapchat. Gutter i utvalget fremhever at de 

benytter kroppen sin for å tiltrekke seg oppmerksomhet, og en mener «det er overraskende 

mange gutter som også deler seksualiserte bilder». Bemerkningen om at det er 

«overraskende», må ses i forlengelse av fotografiske forventninger i visuelle medier, og 

underbygger hvordan populærkulturen har formulert og påvirket kjønnsuttrykk (Gill, 2007). 

Det var imidlertid få gutter i utvalget som oppga å ha sendt badetøy, undertøys- eller 

nakenbilder. Derimot, var seksualiseringsmotivasjonene forankret i humor, flørting, at de likte 

å vise seg frem, oppmerksomhet/tilbakemeldinger og ikke minst humor. Det var faktisk flere 

gutter enn jenter som «innrømmet» at de likte å vise seg frem. Det har samtidig vært et 

gjennomgående fokus på treningskulturen deres på sosiale medier, og er hovedsakelig 

kategorisert for å være en hverdagslig bildedeling i tilknytning til det mannlige kjønn. I den 

posisjonen vil gutter være i overensstemmelse med hva heteronormative mannemagasiner 

oppfordrer maskuliniteten for å være (Gauntlett, 2008; Ringrose, 2011). At du trener og 

«liker» å se på damer, kan forsås som den riktige måten å bruke (Rettberg, 2014), og 

«observere» (Mulvey, 1975) i sosiale medier for porno-dude.  
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Det er den andre rollen som er tilegnet gutter på Instagram og Snapchat. Porno-dude skal like 

å se på jenter/damer, og inviteres til å ha en skopofil holdning ovenfor hvordan jenter 

selvseksualiserer seg ved å benytte det mannlige blikket (Mulvey, 1975). Det er i tilfelle 

overens med hva Ringrose (2011) konkluderte om den seksuelle diskursen på nettjenesten 

Bebo. Det handlet om hvordan gutter skulle få tilgang på den seksuelle kvinnekroppen.  

6.4 Problematisering  
Avslutningsvis ønsker jeg å belyse utfordringer og risikoer knyttet til en svært liberal og lite 

kritisk holdning til selvseksualisering. Det i seg selv sier noe om normalisering av nakenhet, 

og kan ses i forlengelse av voyeurisme, skopofili, objektivisering og det mannlige blikket. 

6.4.1 Moderne sexisme? «Girl power» i trøbbel  
I datafremstillingskapittelet valgte jeg å sette fokus på forskjellene mellom kjønnene. Det har 

vært stort fokus på kvinnen i sammenheng med diskusjoner av pornofisering og 

selvseksualisering. Gill (2007) belyser et paradoks som har oppstått i kjølevannet 

postmodernismen. På den ene siden blir kvinner oppfordret å holde en girl power mentalitet, i 

mens kvinnekroppen på den andre siden blir seksuelt objektivisert som et resultat av 

selvbestemmelse. Hvordan forenes denne påstanden med datagrunnlaget generert blant 17-19 

åringer i denne oppgaven? Kan det forekomme sexisme når selvseksualisering er selvgjort? 

Riktignok, handler også min oppgave i stor grad om unge kvinners rolle i visuelle medier. Jeg 

har imidlertid samlet inn data på samme måte for begge kjønn, og fått frem hvordan 

seksualiseringsfenomenet berørte både guttene og jentene i utvalget. I likhet med hva Wehan 

(2000), Williamson (2003) og Gill (2007) understreker at kvinnekroppen til syvende og sist 

blir sentralisert rundt utseende korrelert med kulturelle idealer, kan vi si at sexisme har fått et 

alibi (Giddens, 1992). Så lenge sexisme blir forstått som forventningsskjevheter.  

 

I empirien blir det gjort uttrykk for at det er jenter som oftest blir seksualisert, og i 

sammenheng med hva jenter oppgir å dele av bilder peker det på kjønnsforventninger. Å føle 

seg seksualisert av andre, slik 19 jenter og åtte gutter i dette utvalget oppgir, er i 

overensstemmelse med å bli objektivisert (se Ward, 2016). Et eksempel er treningsbilder. 

Henger det i sammen med tradisjoner for kvinnelig objektivisering og det mannlige blikket 
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(Mulvey, 1975)? Det er interessant at guttene i utvalget selv eksplisitt gir uttrykk for å 

seksualisere jenter i større grad. Det er vell strengt tatt en forlengelse av sexistiske tendenser? 

Det kan være ubevisst, og som kan vitne for at skjermen skaper en distanse mellom Internett 

og virkelighet. Moderne seksualisering kan bidra til at sexistiske tradisjoner opprettholdes 

med kvinnelig ekshibisjonisme og guttekultur (Mulvey, 1975; Williamson, 2003). Selve 

alibiet, er iboende i den postmodernistiske, eksperimentelle og selvbestemmende kvinnen. 

Har undertrykkelseshypotesen stagnert med dette (Foucault, 1978)? I et samfunn hvor det 

ropes høyt om likestilling og sosial egenverdi, er det fortsatt slike forventninger kvinner 

imøtekommes med på selvrepresenterende medier. Ett viktig poeng med sosiale medier, er 

hvordan gutter synliggjøres i debatten om press som påføres unge brukere. Gutter har også 

strenge idealer om kropp og utseende (Ringrose, 2011; Gauntlett, 2008). At jenter fokuserte 

på hvordan gutter trente, og at guttene selv var opptatt å vise trening(sresultater) viser en 

påfallende maskulinitetsforventning i det andre hjørnet.   

 

Enda et eksempel for girl power i trøbbel, er hvordan idealer favoriseres og måler hvor god 

eller suksess du gjør i å tilfredsstille et søkende blikk. Trendene har endret seg, og i møte med 

unge på sosiale medier er det overordnet kropp, utseende og klær som hovedsakelig er i fokus 

på Instagram og Snapchat. 66 stykker oppgir at seksuelt bildeinnhold påfører kroppspress. 

Hvem har dannet forventningene, og hvem er det idealer for? Ward (2016) peker på 

tradisjoner for objektivisering, i mens Mulvey (1975) beskylder det mannlige blikket. 

Mediene får i tillegg skylden for å fremstille et ensformig bilde på hvordan en kropp skal se ut 

(McNair, 2002; Moradi & Huang, 2008; Fredrickson & Roberts, 1997, i Vandenbosch & 

Eggermont, 2013, s. 284). Det utfordrer ideen om at jenter er selvbestemmende. To jenter i 

dette utvalget oppgir å følge såkalte «plus-size» kontoer, da det å være stor ikke samsvarer 

med nåtidig kroppsideal. Dette er en motreaksjon på den estetiske mediekroppen, og 

kvinnelig selvseksualisering er på mange måter styrt av forestillinger om hva det mannlige 

blikket foretrekker. Det er interessant med tanke på hvordan feministisk arbeid arbeider for en 

mangfoldiggjøring av kvinnekroppen, men som blir motarbeidet av postfeminismens 

videreføringer av kulturelle kroppsidealer som kritiseres i utgangspunktet. Jenter legger også 

press på hverandre, og en gutt mente at jenter objektiviserer seg for å gjøre hverandre 

misunnelige. Det er trolig gjeldende for hvordan gutter fremstiller treningsresultater. 

Spørsmålet er hvorfor vi tillater at pornosfæren skal legge seksuelle føringer som åpenbart 

skaper press og negative følelser hos særlig unge jenter. Det vil alltid være naturlig at 



  104 

mennesker ser på hverandre, men sosiale medier tilfører forholdet mellom ekshibisjonisme og 

voyeurisme (Mulvey, 1975), nye dimensjoner.  

 

Skopofili blir særlig gjeldende for Instagram. Å vurdere et menneske ut ifra billedlige 

fremstillinger handler på mange måter om å vurdere noen som et objekt (McNair, 2002), 

Sontag (1973) ville ha diskutert porno-chic i lys av en pervers og lite kjønnsnøytral 

fotografisjanger. Det digitale bildealbumet på Instagram vil sånn sett blir forstått som en 

moderne katalog bestående av estetiske, seksuelle kvinnekropper, subjektivisert (Gill, 2008) 

som forlystelsesobjekt for det mannlige blikket (Mulvey, 1975). Særlig, for en heterofil 

voyeurisme (Almås, 2009), eller i det hele tatt hvordan jenter ser på hverandre for å hente 

inspirasjon eller gjøre hverandre misunnelige. De aller fleste i utvalget var i en eller annen 

grad enig i at jenter oftere ble seksualisert enn det menn gjør, og nytt med sosiale medier er 

hvordan ekshibisjonisme er «frivillig» og ikke på bestilling slik som i kunst og pornografi. 

Det gir «kikkekulturen» en ny betydning. Selv om man i en ekshibisjonistisk posisjon ofte vet 

en blir betraktet (Mulvey, 1975), blir det likevel veldig tydelig når det nedlegges digitale spor 

som synliggjør hvor «mye» du er likt. Likevel, setter unge jenter seg i posisjon til å bli 

seksuelt objektivisert, eller objektivisert (Ward, 2016). Porno-chic kan oppsummeres for å 

være et positivt kvinnelig uttrykk, samtidig som det bærer negative konnotasjoner og 

viderefører ulikhet og sexistiske holdninger. Selv etter en holdnings- og mentalitetsendring 

ovenfor en mer liberalistisk og frigjort seksualitet, er det relativt gammeldagse måter det skjer 

på, selv i kontekst av ny medieteknologi. Porno-chic kan svekke girl-power mentaliteten.  

6.4.2 Ung seksualitet i et voksent bildelandskap 
Datamaterialet peker på en kroppsfiksert- og utleverende tenåringskultur og hvordan 

teknologien har dannet kanaler for hyppig, seksuell bildeutveksling. Selv om utvikling av 

seksuell identitet er en del av oppveksten, og at seksuell myndighet aktiveres etter fylte 16 år, 

mener jeg det er visse utfordringer knyttet til at unges mediekultur i stor grad er forbundet 

med å etterligne konvensjoner hentet fra «voksenlivet». Å putte ikonografi fra soverommet i 

et annet miljø (sosiale medier) inviterer ung seksualitet (Tiggemann & Pennington, 1990). Det 

er ikke uproblematisk. Kropp har blitt et instrument for å oppnå suksess (Gill, 2007) i form av 

oppmerksomhet, status o.l. (Ringrose, 2011), og unge streber etter å finne sin plass. Hvor 

lenge er man egentlig «ung med sosiale medier»? I følge norsk lov er det ikke lovlig å 
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distribuere pornografi i Norge av personer under 18 år. Å sammenligne pornografiske og 

erotiske konvensjoner på Instagram og Snapchat kan selvfølgelig ikke direkte sammenlignes, 

men det belyser imidlertid relevante spørsmål om hvor langt seksualisering skal bli offentlig 

uten at det blir omtalt eller forstått som noe annet. I ett studie om deling av lettkledde bilder 

av barn mellom 13-16 år, kjente omtrent alle personer som sendte slike bilder på Instagram og 

Snapchat38. I forbindelse med norsk lov, betegnes seksualiserte bilder som barnepornografi 

om bildet viser en person under 16 år. Derfor er det risikoer gitt ung seksualitet på Internett. 

6.4.3 Risikoer 
Å utforske og eksperimentere med egen seksualitet er ikke nødvendigvis bare positivt. 

Bekymring over en utleverende ungdomskultur har spredt seg blant voksne og 

myndighetsprofiler. Pedofili og barnepornografi er selvfølgelig kjernen for stor bekymring. 

Utover dette er det andre sentrale risikoer med bruk av sosiale medier. En hyppigere og 

drøyere bildeutveksling med venner, bekjente, fremmede, har gjort skjermdumper og 

spredningsmuligheter aktuelt. Hevnporno er et eksempel på hvordan bilder kan misbrukes 

grovt, og innebærer å laste opp bilder som ikke er samtykket, og ment for å krenke noen på 

Internett39. Begrepet er problematisk ettersom hevn+porno ikke er i overensstemmelse med 

pornodefinisjonen. Snikfotografering utfordrer formålsspørsmålet, i tillegg til at kontekst-

kollapsen (Marwick & boyd, 2010, s. 114; boyd, 2010; 50-51) bryter pornoaspektet. 

Hevnporno vil i den sammenheng ikke være beskrivende for forholdene som har funnet sted. 

Det kan likevel forstås som et overgrep uten at overgriperen trenger å gjøre noe fysisk.  

 

En annen utfordring, er mangel på kunnskap. Personvern hjelper lite når de som blir dømt for 

blant annet hevnporno, ikke visste at det de gjorde var ulovlig40. Det er ikke vanskelig å forstå 

at det å vise eller videreformidle andres nakenbilder er upassende. Kan det i forbindelse med 

medieteknologi, «skurre med forståelsen»? Er det en lavere terskel, og dannes det en mur for 

moralen? Er avstanden i tid og rom med på å svekke nærværforståelsen, og inntrykk av 

alvorlighetsgraden? Tilsvarende, har myndigheter vanskelig for å definere faste strafferammer 

for bildedeling av seksuell natur41. I tillegg, kan den som blir utsatt oppleve påfallende skyld 

                                                 
38Medietilsynet: Hentet 12.04.2018 fra http://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/2015/2014-ungorg-sosiale-medier-rapport---
web.pdf 
39 Hva er hevnporno? Henter 17.04.2018 fra https://www.overgrep.no/hva-er-hevnporno/ 
40 Aftenposten: Hentet 25.03.2018 fra https://www.aftenposten.no/digital/Sondre-18-ble-domt-for-a-ha-delt-sexbilde-via-Snapchat--Forsto-
ikke-at-det-fikk-folger-10203b.html 
41 Bulger, Monica, Burton, Patrick, O'Neill, Brian, & Staksrud, Elisabeth. (2017). doi: http://dx.doi.org10.1177/1461444816686325 

https://www.aftenposten.no/digital/Sondre-18-ble-domt-for-a-ha-delt-sexbilde-via-Snapchat--Forsto-ikke-at-det-fikk-folger-10203b.html
https://www.aftenposten.no/digital/Sondre-18-ble-domt-for-a-ha-delt-sexbilde-via-Snapchat--Forsto-ikke-at-det-fikk-folger-10203b.html


  106 

da bildene er selvseksualiserte? Da hjelper det lite å lese i nyhetene om henlagte og 

usystematisk behandling av slike saker. Selv om enkelte begrunner selvseksualisering med 

humor, er det ikke nødvendig like gøy når det misbrukes i andre sammenhenger. I Goffmans 

(1959) dramaturgitilnærming er frontstage en sosial arena bundet av tid og sted. Hvordan 

skjermdumper blir misbrukt, understreker ytterligere hvordan en uttrykkssammenheng faktisk 

følger vedkommende videre på Internett gjennom digitale spor. Dette gjelder for alle 

aldersgrupper, og risikoen er stor med et aktivt seksualiseringsfenomen som stadig bryter ned 

skillet mellom offentlig og privat, og distinksjonen mellom ung og voksen. 
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Kapittel 7 Konklusjon  
Selvseksualisering har vært et nyttig begrep i en undersøkelse av seksualiseringsforståelse 

blant norske 17-19 åringer på Instagram og Snapchat. Den er riktignok ikke dekkende for 

videregåendeskoler som helhet, men gir innsikt i hvordan respondentene kommuniserer i sine 

sosiale nettverk, også utenfor Buskerud Fylke. Sammenslåingen av «seksualisering» og 

«objektiviseringsteoriene» (jrf, sitert i Ward, 2016) viser hvordan alminnelige mennesker 

overvåker den seksuelle kroppen og etterligner medierte idealer for det å være sexy 

(seksualisert).  

 

Eksperimentell identitetskonstruksjon og utvikling av seksuell identitet forsterkes ytterligere 

av tilgangen på applikasjoner integrert i smarttelefonen. Å redusere et populærkulturelt 

seksualiseringsfenomen til å være en «mobil ungdomskultur» (jrf. sitert i Abeele, 2014, s. 

909), vil gå på bekostning av individualisme og innsikt i forståelsen for hva som defineres 

som «seksualisert». Ved å ta et innenfra-og-ut perspektiv, ble det tydelig at skillet mellom hva 

«voksne» har definert som skillet mellom offentlig og privat intimsfære, ikke nødvendigvis er 

i overensstemmelse med forståelser i kjølevannet av internetteknologier og bildedeling blant 

selvbevisste og kroppsfikserte ungdommer (Tiggemann & Pennington, 1990). Ved å gi 

videregåendeelever som sentrale bildedelingsmediebrukere (Medietilsynet, 2016, Kantar, 

TNS, 2017, Ipsos, MMI, 2018), en mulighet til å fortelle sin(e) egne subjektive sexual stories 

(Plummer, 1995, 2003), demonstrerte det at seksualisering, erotikk og pornografi i form og 

innhold kan behandles og refereres til på ulike måter i selvrepresentasjon. I dette kapittel skal 

jeg oppsummere hovedfunnene gjort i denne analysen og diskutere de i lys av 

problemstilling(er) og deres bidrag til medievitenskapelig forskning. Jeg vil gjøre noen 

avsluttende metodiske refleksjoner mellom teori og analyse, før jeg kommer med forslag til 

videre forskning. Forslagene er forankret i spørsmål jeg har gjort meg underveis i arbeidet. 

7.1 Hovedfunn: bidrag til forskning  
At det er mangel på tydelige begrepsavklaringer for «å seksualisere» og «seksualisering» i 

norske oppslagsverk, har jeg i arbeidet med denne oppgaven fått stor forståelse for. Å kunne 

svare på problemstillingen; Hvordan definerer norske 16-19 åringer begrepet «seksualisert» 

og er selvseksualisering et fremtredende fenomen på sosiale medier som Instagram og 
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Snapchat? gjøres best ved hjelp av forskningsspørsmålene. Det var ikke mulig å gi en entydig 

definisjon av «seksualisert», men heller innsiktsfulle definisjonsmønstre. 

Seksualiseringsforståelser er i stor grad subjektivt, samtidig som bestemte kontekster er 

vanskelig å definere. Fotografier er gjenstand for meningsdannelse og fortolkninger (Sontag, 

1973; McNair, 2013), og hvordan moderne fotografier tar del i publikums personlige 

nyhetsstrømmer eller direkte mottakslister gjør de utsatt for komplekse, populærkulturelle 

kjønnsforventninger (Storey, 2015; Rettberg, 2014; McNair, 2002). Selv om utvalget ikke har 

vært representativt (jrf. Vaus, 2014), er det mange «stemmer» som setter preg på hvordan vi 

skal forstå norske videregåendeskole elevers meninger, synspunkt og holdninger om 

seksualisering i sosiale medier. Det viser hvordan selvseksualisering på Instagram og 

Snapchat har fått rom til å utvikle seg som et fremtredende fenomen. For å gå mer i dybden, 

skal jeg presentere og oppsummere problemstillingsbegrunnelsene og forskningsspørsmålene 

i sammen med teori og analyse.  

7.1.1 Har norske 16-19 åringer ulik oppfatning om hva de definerer 
som seksualisert? 

Spørreskjemaundersøkelsen avdekket både kvantitativt og kvalitativt (Thagaard, 2003; Vaus, 

2014), flerfoldige tilnærminger til seksualiserte bilder. Variasjoner var hovedsakelig forankret 

i personlige referanser, og var påvirket av holdninger til pornosfæren (Kipnis, 2007) og den 

seksuelle kroppen (Williams, 2008). Definisjonen var allerede preget av en seksualisert 

mediekultur formulert av diskursive maktkonstruksjoner (Foucault, 1978) og den plastiske 

seksualiteten (Giddens, 1992). Det Gauntlett (2008) definerte som dominante 

representasjonssystem, har formulert idealforventninger (Storey, 2015; Rettberg, 2014) som 

har gjenspeilt seg i hvordan både jeg og respondentene formulerte seksualisering. Selv om 

analysen består av mange selektive «stemmer», er det likevel en felles ordlyd; det er graden 

av eksplisitte kroppslige elementer som avgjør hvordan bildet blir tolket på Instagram og 

Snapchat. Det ble særlig komplementert med en heteronormativ preferanse (Almås, 2009) 

hvor guttene fortrinnsvis konkretiserte kvinnelige kroppsdeler. Det som imidlertid var 

merkverdig, var hvordan jentene selv spesifiserte tilsvarende seksualiserte egenskaper om 

jenter. Sammenlagt, ga empirien meg derfor en mindre forståelse for hva som utgjør 

«seksualiserte gutter» i bildedelingsmedier, og hovedsakelig er seksualiseringsdefinisjonen 

fra disse 17-19 åringene fokusert på kvinnekroppen. Det kan ses i forlengelse av den 

antagelig, tidløse knutepunktet i både medie- og kjønnsteori (Gill, 2008, McRobbie, 2009, 
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Mulvey, 1975). Empirien peker på skjeve kjønnsforventninger, og utfordrer ideen om en 

selvbestemt postmodernistisk selvrepresentasjon og postfeministisk frigjøring fra kjønnsroller 

(McRobbie, 2004, 2009; Gill, 2008; Attwood, 2006, 2009). Seksualiseringsdefinisjonene 

kastet lys over et viktig poeng: unge, liberale og informerte mennesker i den vestlige verden, 

viderefører et tradisjonelt blikk på objektivisering og rolleforventninger ved å gjøre seg til 

forlystelsesobjekt for andre i sosiale medier. Å få oppmerksomhet fra det motsatte kjønn er 

sentralt, men jenter legger samtidig press på hverandre for å gjøre hverandre «misunnelige». 

7.1.2 Hvilke grunner gir norske 16-19 åringer for å kle av seg på 
Instagram og Snapchat? Opplever de et press for å kle av seg, og 
eventuelt hvorfor eller hvordan press? 

Kartleggingen av hvorfor unge kler av seg på Instagram og Snapchat, og hvilke former for 

press seksualiserte bilder i sosiale medier kan generere, ble et annet vesentlig funn 

identifisert. Selvseksualisering hadde ikke nødvendigvis en motivasjon, da det var flere 

tilfeller av en «ubevisst» seksualisering. Deres bildedeling korrelerte med personlige 

seksualiseringsdefinisjoner, men de mente likevel ikke at de hadde delt seksualiserte bilder. 

Det bekrefter en seksualiseringsforståelse som er mindre konservativ (McNair, 2002) og mer 

resistent mot seksuelt eksplisitte uttrykk da skillet mellom offentlig og privat ikke er 

hensiktsmessig i en seksualisert bildedelingskultur (Marwick & boyd, 2010; Livingstone, 

2005). Den postmodernistiske pornosfæren har tilrettelagt for at «alt-er-lov i media» 

(Plummer, 1995, 2003), og det gjenspeiler seg i bildepraksis og holdninger kartlagt i 

spørreskjema. Alminneliggjøringen av sexindustriell ikonografi (McNair, 2022, Gill, 2007) 

har gjort erotikk og tendenser av pornografisk segmenter og symbolikk tilstedeværende, 

indirekte eller direkte i ungdommelige identitetsuttrykk i sentrale bildemedier. Her oppstår det 

imidlertid et paradoks. Med et utenfra- og inn perspektiv på bildedelingskulturen er det enkelt 

å stadfeste at bildekonstruksjonene som oppgis, kan defineres som seksualiserte om det tas 

utgangspunkt i definisjonene. At selvseksualiseringen er ubevisst, gir en idé om at 

naturliggjøringen av den seksuelle kroppen har gjort forståelsen eksplisitt. Det er imidlertid i 

overensstemmelse med hvordan dominante samfunnsgrupper har påvirket den ubevisste 

forståelsen (Marx, 1976; Gramsci, 2009).  

 

Den «bevisste» selvseksualiseringen er forankret i tankevekkende, interessante motivasjoner. 

Både flørt- og humormotivasjoner viser hvordan seksualiserte bilder er «blendet» inn i sosiale 
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normaliteter der den seksuelle kroppen blir gjenstand for bestemte typer oppmerksomhet. 

Internetteknologien har igjen fornyet holdninger ovenfor nakenhet (McNair, 2002), og er ikke 

lengre forbeholdt intime, romantiske relasjoner. Nakenhet er naturlig og er ikke underlagt 

kognitive eller regulerende «sensurer», selv der det forbys (jrf. retningslinjer). Bad Girls 

prinsippet (McNair, 1996) kan i likhet med postfeministisk kritikk, anses for å handle om noe 

mer enn frigjøringen av kjønnsroller. Selvseksualisering på Instagram og Snapchat er motivert 

av sosial status (Leary & Kowalski, 1990), og gjøres ved å ufarliggjøre en «voksenkultur» 

informert av medier, retningslinjer og statlige reguleringer. Humor viser at seksualisering ikke 

bare må være preget av press og undertrykkelse (Gill, 2007), og knyttes til ungdommelig 

eksperimentering (Tiggemann & Pennington, 1990. Det samme var tilfelle i NRK-artikkelen, 

hvor eksplisitt intimitet eller pornografi om en vil, var knyttet til sosialiteten. Flørting har blitt 

mer eksplisitt med ungdom i sosiale medier, og omtrent en tredjedel i utvalget bruker den 

seksuelle kroppen for å flørte på Instagram og Snapchat. Særlig gutter oppgir å sende 

nakenbilder vennskapelig motivert, og motivasjonene sammenlagt viser hvordan kroppen har 

blitt sosial i moderne nettverkskanaler. Det har imidlertid forsterket ulike former for press i en 

livsfase der kroppslig overvåkning er svært bevisst (Moradi & Huang, 2008; Fredrickson & 

Roberts, 1997, i Vandenbosch & Eggermont, 2013, s. 284; Tiggemann & Pennington, 1990; 

Abeele, 2014), både av en selv og ovenfor andre. Kroppspress har følgelig blitt et resultat av 

en naken, eksplisitt kultur der ideer om den estetisk, sexy kroppen (Ringrose, 2008; Gill, 

2007) påvirker unge kognitivt og gjenspeiler seg i (u)bevisst selvseksualisering. Fotografiske 

sjangerforventinger og seksualiseringsmotivasjoner kartlegger én viktig observasjon: 

videregåendeelever utgjør en mediekultur som er ekstremt «kroppsfiksert».  

7.1.3 Er selvseksualisering gjennomført forskjellig på Instagram og 
Snapchat, og er det en forskjell i hyppighet? 

Selvseksualisering er forankret i bestemte teknologidesign, og Snapchat har vist seg å være en 

populær plattform for den bevisste seksualiseringen imens den ubevisste gjerne er forbeholdt 

Instagram. Det henger i sammen med forventningene til bildemediene (Rettberg, 2014). At 

bildene forsvinner etter en bestemt tid, gir rom for å utfordre grenser, samtidig som 

identitetskonstruksjonen kan regisseres (Leary & Kowalski, 1990; Goffman, 1959, Hogan, 

2010; Abeele, 2014). Smarttelefonen gjør selvseksualisering til the Big Story volum 2 

(Plummer,1995, 2003) ved å inkludere hverdagsmennesker i medieproduksjon som når ut til 

«offentligheten». Det har imidlertid gjort den yngre generasjonen tilvant en filtrert 
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fremstilling av populærkultur (Rettberg, 2014, Storey, 2015), og som tilsynelatende har skapt 

en distinksjon seksualiseringsforståelse mellom «ung og gammel». Det handler om å være 

seksualisert på riktig måte, og motivasjonen for ekshibisjonistiske fremstillinger er i en 

balanseovergang mellom flørt eller «horete» (Ringrose, 2011; McNair, 1996). I denne 

oppgaven blir også humor trukket frem for hvordan en kan være interessert i «pornokulturen» 

på en sosialt akseptabel måte. Det er et ekshibisjonistisk bilde av «glossy» idealisert sex 

(McNair, 2002) ungdommene er opptatt av når de blir presset, motivert, regissert eller 

inspirert av den sexy, estetiske kroppen. Selv om ungdommene selv synes det er morsomt, 

tilgjengelig eller søker tilbakemelding og likerklikk, må det tas høyde for det faktiske 

publikummet (Litt, 2012). Sosiale medier tilføyer ekshibisjonisme og voyeurisme nye 

dimensjoner, hvor publikum kan fortolke fotografier på selektive måter, og objektivisering 

kan redusere avbildede til forlystelsesobjekter til fordel for sitt blikk. Skjermen danner 

kontekst-kollapser Marwick & boyd, 2010, s. 114; boyd, 2010; 50-51), for en «hverdagslig» 

selvobjektivisering, men som innfrir et «katalog-prinsipp» ovenfor selvseksualisering der 

kroppen er til «skue» for fortolkning, redusert til ytre kvaliteter (Berger, 1972). Teknologi 

gjør bokstaveligtalt identitetskonstruksjon til utstilling (Hogan, 2010). Og som måler positiv 

respons gjennom digitale tilbakemeldinger, og som på Instagram er synlig for alle.  

7.1.4 Hvordan ser brukere av sosiale medier på seksualisering i 
dag? 

Dette reflekteres på mange måter i oppgavens tittel: «Det har blitt veldig vanlig at jenter 

fremstiller seg på den måten, det har ikke noe virkning lengre». Porno-chic og porno-

dude bevitner hvordan selvseksualisering moderniserer seksualiseringsbegrepet fra 2007 

sexy (APA, 2007 sitert i Ward, 2016, s. 561-562). Det oppsummerer samtidig 

begrunnelsene for valg av problemstilling, der sosiale medier tilbyr både en arena for 

alminnelige menneskers deltagelse samtidig som den seksuelle diskurser legger føringer 

for riktig bruk. Virkningen, forteller oss to ting: forståelsen for seksualisering er blitt 

snevrere og hva som defineres for å være seksualisert har blitt mer eksplisitt. Å være 

ung og eksperimentell blir gjennom Instagram og Snapchat svært synlig for andre, og 

aktiverer et fremtredende selvseksualiseringsfenomen gitt av en hyperseksualisering 

(Vene, 2014) av moderne kjønnsuttrykk (Gill, 2007).  

7.2 Refleksjoner: analytiske slutninger 
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Denne oppgaven ville si noe om ungdomskultur, sosiale medier, selvseksualisering og 

påvirkning fra dominante mediesystemer. Med utgangspunkt i hva Berger (2016) mente om at 

selv små kvantitative undersøkelser kan si noe om sosiale fenomen, vil jeg hevde at mitt ikke-

representative utvalg klarte å fange essensen av seksualiseringsdefinisjoner og 

selvseksualisering. Til tross for vanskeligheter for å rekruttere informanter, mener jeg at 

empirien har tilført verdifulle innsikter for problemstillingen. Hvorfor det har vært vanskelig å 

rekruttere kan ha flere grunner, og jeg tror både tid og tema har vært medvirkende faktorer.  

 

Spørreskjemaundersøkelse som metode har imidlertid gjort den abduktive tilnærmingen 

(Thagaard, 2003, s. 169; Vaus, 2014, s. 9-10) viktig for å belyse komplekse, mangfoldige og 

allsidige aspekter om seksualiseringstema. Jeg møtte både teori, respondenter og analyse med 

deduktive forestillinger om en seksualisert bildekultur, og ville undersøke hvordan eller om 

den appellerte til unge mediebrukere. I den induktive fasen drøftet jeg hvordan ideene stemte 

overens med empirien, og vurderte vedvarende kjønnsforestillinger og avdekket behovet for 

et begrep om en selvseksualisert gutt (porno-dude) i en medievitenskapelig sammenheng. Å 

kunne veksle mellom ideer gitt av samfunnsmessig observasjon og teoretiske perspektiver, 

gjorde at sammenkoblingen av perspektiver både utenifra og innenfra, aktualiserte erotikk- og 

pornografibegrepene når det snakkes om en seksualisert bildedelingskultur. Spørreskjema 

som metode har generert tallbaserte fremstillinger, men mangler imidlertid en nærgående 

samtale og observasjon med respondentene. Oppgaven har satt fokus på hvordan unge 

påvirkes av omgivelsene, og at kroppsfiksering blir overført til Instagram og Snapchat. Det 

informerer medieforskningen med en ungdommelig seksualiseringsforståelse som ikke lengre 

har aldersmessige eller universelle grenser. Sosiale medier er blitt plattform for seksuell 

eksperimentering, og normalisering av en lettkledd, seksuell kropp blant 17-19 åringer. 

 

Det har vært både fordeler og utfordringer i møtet med en dominant seksualiseringsteori. Uten 

kritisk lesning hadde fallgruven for å følge «strømmen» vært stor. Overordnede begrep som 

populærkultur, den seksuelle revolusjonen og postmodernisme har vært nødvendig å behandle 

i en større kontekst. Kun da har det vært mulig å se hvordan disse begrepene informere et 

mangfoldig og nyansert seksualiseringsfenomen. Det muliggjorde en implementering av mer 

brukervennlige begrepsformuleringer, porno-chic, objektivisering, den seksuelle kroppen o.l. 

I analysen ble det viktig å forholde seg til hva empirien faktisk forteller. Tema i seg selv er 
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påvirket av sosiale kritikker og det har vært både positivt og negativt å behandle data med 

kunnskap om eksempelvis feminisme. Å behandle data som identifiserer negative forhold 

rundt påvirkning og kjønnsroller, har gjort det viktig å unngå å sette det i «bås». Samtidig, ble 

det i møte med selvseksualisering viktig å behandle porno-chic (porno-dude) som alminnelige 

mennesker fremfor pornoprodusenter og pin-up modeller, og at objektivisering gjelder både 

for gutter og jenter. Dessuten, kan jeg ikke si at alminneliggjøringen av eksplisitt nakenhet er 

utelukkende negativt, og det er viktig å ha for seg at seksuell eksperimentering er en del av 

etableringen av seksuell identitet (Ringrose, 2011; Tiggeman & Pennington, 1990). Det er 

ingen tvil om at både tematikken, sammensetninger og fortolkningen er komplisert, og krever 

ytterligere utdypning for å kunne befeste en felles definisjon.  

7.3 Forslag til videre forskning 
Dette prosjektet har synliggjort flere nødvendige avanseringer, som kan bidra til en bredere og 

mer nyansert forståelse. Jeg vil forslå å gjøre undersøkelsen representativ, og undersøke 

geografiske variabler for å se om det er likheter eller ulikheter i Norge, og eventuelt hvorfor 

det er slik. Det vil rettferdiggjøre hva jeg har definert som norske videregåendeskole elever. 

Utover, i sammenheng med at sosiale ikke er bundet til tid og sted (Hogan, 2010), kan et 

generaliserbart datagrunnlag være aktuelt for ett komparativt studie med andre vestlige land 

med tilsvarende dominante representasjonssystemer. Jeg ser også en triangulering nødvendig, 

og kvalitative intervjuer vil muliggjøre oppfølgingsspørsmål og gå mer i dybden (Thagaard, 

2003) av seksualiseringsforståelser. En bildeanalyse ville tilført et enda bredere perspektiv for 

en kompleks sammenheng. Samtidig, ville det tydeliggjort bildedelingskulturen. I 

sammenheng med en rask teknologiutvikling, kunne en longitudinell metode fulgt opp 

definisjoner og selvseksualiseringen hvert 5.år for å kartlegge en historisk forskyvning med 

hvert tidsintervall. Kanskje til og med oftere da teknologi utvikler seg fort, og holdninger 

blant respondentene endrer seg i tråd med personlig utvikling. Det er imidlertid svært 

ressurskrevende. Oppsummert er det et underliggende behov for en forskning som tar innover 

seg kompleksiteten. 
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Vedlegg 1 Informasjonsskriv til elever 

 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”Seksualisering på Instagram & Snapchat” 

 

Informasjonsskriv til elever 

I forbindelse med et masterprosjekt tilknyttet Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet 

i Oslo ønsker jeg å intervjue deg gjennom et spørreundersøkelsesskjema.  

 

Jeg heter Maria, og masteroppgaven jeg skriver undersøker hvordan seksualisering er en del av 

Instagram og Snapchat. Hensikten med arbeidet er å prøve å avdekke hvordan 

videregåendeskoleelever i Norge mellom 16- og 19 år definerer hva som er seksualisert, og om selv-

seksualisering er et fremtredende fenomen på disse plattformene. Det er svært begrenset statistikk over 

tilsvarende tematikk, og det er heller ikke gjort noen utdypende forskning på dette området og jeg 

håper derfor på at du vil hjelpe meg med å bidra til at dette kan bli gjort.  

 

Enkelte av spørsmålene kan oppleves som personlige, og jeg vil derfor fortelle deg at alle svarene som 

avgis er konfidensielle, og du vil aldri kunne gjenkjennes i publikasjonen som vil bli lagt ut på 

https://www.duo.uio.no/. Opplysningene vil i oppgaven omtales i form av kjønn og alder. Det er 

dessuten frivillig å delta i undersøkelsen og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn, både underveis og i etterkant. Dersom du trekker deg vil alle opplysninger bli redusert til 

’anonym’. Prosjektet skal etter planen avsluttes i mai 2018, og alle opplysningene jeg har lagret på 

datamaskinen- og i notatboken min vil da bli slettet, slik at jeg ikke lengre vil ha tilgang på dem.  

 

Selve spørreskjemaundersøkelsen består av 41 spørsmål og vil ta omtrentlig 20-25 minutter. Jeg vil 

spørre rundt 200 VGS elever. 

 

Hvis du har spørsmål om studiet, eller spørreskjemaundersøkelsen kan du når som helst kontakte meg 

på 45105213 eller sende en e-post til mariao1@student.media.uio.no. Du kan også kontakte veilederen 

min Elisabeth Staksrud på 22 85 04 12 og elisabeth.staksrud@media.uio.no. 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 

(NSD).  

 

Med vennlig hilsen 

Maria Olsen  
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Vedlegg 2 Samtykke 
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Vedlegg 3 Informasjonsbrev til skolen 

 

 

 

”Seksualisering på Instagram & Snapchat” 

 

Informasjonsskriv til skolen 

I forbindelse med et masterprosjekt på tilknyttet Institutt for medier og kommunikasjon ved 

Universitetet i Oslo ønsker jeg tillatelse til å intervjue elever ved deres skole gjennom 

spørreskjemaundersøkelser.  

 

Jeg skriver masteren min i medievitenskap, og jeg ønsker å kartlegge hvordan norske 

videregåendeskole elever mellom 16-19 år definerer seksualisering, og om selv-seksualisering er et 

fremtredende fenomen på Instagram og Snapchat. Jeg ønsker å bidra til høyere kunnskap om 

hverdagen blant unge på sosiale medier ettersom de opptar mye av deres tid, og da i forbindelse med 

seksualiseringstrender i nevnte bildemedier. Oppgaven vil forhåpentligvis kunne gi innblikk i hvordan 

en kommuniserer selvrepresentasjon og hvor norske 16-19 åringer mener grensene går mellom hva 

som kan anses som seksualisert eller ikke.  

 

Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes når 

oppgaven er ferdig. Eleven vil kun bli omtalt ut ifra alder og kjønn. Alle data vil bli anonymisert, og 

lagret datamateriale vil bli slettet etter prosjektets slutt, nominert til mai 2018. Det er frivillig å være 

med på undersøkelsen og elevene kan trekkes seg når som helst i forskningsforløpet uten å måtte 

begrunne dette noe videre. Det innebærer at de også kan trekke seg underveis eller etter 

spørreskjemaundersøkelsen er levert. Da vil eleven kun bli beskrevet som ”anonym”. Jeg håper det er i 

orden at elevene vil bruke omtrentlig 20-25 minutter på undersøkelsen i skoletiden, hvor det også vil 

være et kort informasjonsskriv til dem i forkant av spørreskjemaundersøkelsen og en 

samtykkeerklæring som må signeres.   

 

Hvis du har spørsmål om studiet, eller spørreskjemaundersøkelsen kan du når som helst kontakte meg 

på 45105213 eller sende en e-post til mariao1@student.media.uio.no. Du kan også kontakte veilederen 

min Elisabeth Staksrud på 22 85 04 12 og elisabeth.staksrud@media.uio.no. 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 

(NSD).  

 

Med vennlig hilsen 

Maria Olsen  
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Vedlegg 4 Spørreskjemaundersøkelsen 
Spørreskjema om seksualisering på Instagram & Snapchat 

Dette var det opprinnelige skjema før det ble elektronisk. Svarmulighetene har blitt justert for 
å tilpasse teknologien i nettskjematjenesten ved Universitetet i Oslo. 

Introduksjon 

Sett ring rundt det som stemmer for deg 

1. Kjønn:    Jente        Gutt 

2. Alder:    16    17   18   19    Annet........... 

 

Sosiale medier 

Her vil jeg spørre om ulike sosiale medier, tidsbruk og hvor du eventuelt tar de i bruk. Kryss 

av for de alternative som gjelder for deg. Legg merke til at enkelte av spørsmålene gir 

mulighet for å avgi flere svar.  

3. Hvilke sosiale medier har du brukt den siste uken? (Du kan velge flere) 

 Facebook 

 Instagram 

 Snapchat 

 Jeg bruker ikke sosiale medier 

 Annet: Spesifiser; 

4. Har du egen smarttelefon?  

 Ja 

 Nei 

5. Hvor ofte bruker du sosiale medier vanligvis? 

 Flere ganger per dag 

 Hver dag 

 Nesten hver dag 

 Flere ganger per uke 

 Flere ganger per måned 
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 Nesten aldri 

 Ingen 

 Vet ikke 

 

6. Hvilket sosialt medium bruker du mest tid på?  

 Facebook 

 Instagram 

 Snapchat 

 like mye tid på hver 

 Vet ikke 

 Jeg bruker ikke sosiale medier 

 Annet: Spesifiser;  

 

Seksualisering 

Denne delen er litt lengre, og mange av spørsmålene og svaralternativene ligner på 

hverandre. Gjerne les begge deler nøye før du krysser av for hvilke alternativer som gjelder 

for deg. Jeg vil også fremvise bilder som jeg ønsker at du vurderer i en enig-/uenighets skala. 

Også her er det spørsmål som gir mulighet for å avgi flere svar, i tillegg til spørsmål som 

tillater deg å bruke egne ord.  

7. Om du skulle beskrive hva et seksualisert bilde består av med fem ord, hva vil det være? 

Fem ord;  

 

 

 

Spørreskjemaundersøkelsen fortsetter på neste side; 
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8. Hvilke, hvis noen, av disse tingene kategoriserer du som seksualisert bildeinnhold i sosiale 

medier? (Sett ring rundt det som stemmer for deg, du kan velge flere) 

A  Bilde eller video av personer i undertøy 

B Bilde eller video av personer i badetøy 

C Bilde eller video av personer nakne     OBS: dobbelt opp 

D Bilde eller video av personer i trange klær    OBS feil: utelatt fra det elektroniske 

spørreskjemaet 

E         Bilde eller video av personer iført trange og/eller lite treningsklær  

9. Hvilke, hvis noen, av disse tingene kategoriserer du som seksualisert bildeinnhold? Kryss 

av for de alternativene som gjelder for deg, du kan velge flere på samme linje. 

Bilde eller video av noen i….. Undertøy Badetøy Naken 
Trange 

klær Treningsklær 

A  Finger i/ved munnen F F F F F 

PB  Å sitte/ligge på sengen F F F F F 

C  Å posere ute (foran vegg, på 
stranden, fjelltopp o.l) 

F F F F F 

D  Å posere i speil (speilselfie) F F F F F 

E  Berøring av seg selv i 
nærheten/på kroppsdeler som 
pupper, rumpe, skritt 

F F F F F 

F  Berøring av andre, bli berørt av 
andre i nærheten/på 
kroppsdeler som pupper, 
rumpe, skritt 

F F F F F 

G  Stort fokus på kroppselder som 
pupper, rumpe, skritt (zoom, i 
fokus o.l) 

F F F F F 

H  Stillinger som kan minne om sex F F F F F 

      

Annet; spesifiser:  

10. Noen ganger trenger det nødvendigvis ikke å være bilde eller video som gjør at noe 

oppleves som seksualisert på Internett. Er det andre virkemidler som kan bidra til dette? 

(Slik som for eksempel tekst under eller på bilder, klær, navn, logoer o.l). 
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Skriv fritt;  

11. Hvor enig eller uenig er du i at dette bilde er seksualisert?  

Figur 1: The Daily Mail 31/03-2016: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3516035/The-evolution-sex-appeal-100-year-

old-postcard-images-sexy-women-world-idea-perfect-pin-gone-dainty-demure-raunchy-risque.html 

 

 Veldig uenig 

 Uenig 

 Litt uenig 

 Litt enig 

 Enig 

 Veldig enig 

▪ Gjerne skriv kommentarer til hva som gjør bildet seksualisert eller hvorfor du ikke 

syntes det er seksualisert;  

12. Hvor enig eller uenig er du i at dette bilde er seksualisert? 

Figur 2: Reel Rundown 12/05-2017: https://reelrundown.com/celebrities/Blond_Bombshells 

 

 Veldig uenig 

 Uenig 
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 Litt uenig 

 Litt enig 

 Enig 

 Veldig enig 

▪ Gjerne skriv kommentarer til hva som gjør bildet seksualisert eller hvorfor du ikke 

syntes det er seksualisert;  

13. Hvor enig eller uenig er du i at dette bilde er seksualisert? 

Figur 3: Blue 17 29/11-2016: https://www.blue17.co.uk/vintage-blog/naomi-campbell-90s-supermodel/ 

 

 Veldig uenig 

 Uenig 

 Litt uenig 

 Litt enig 

 Enig 

 Veldig enig 

▪ Gjerne skriv kommentarer til hva som gjør bildet seksualisert eller hvorfor du ikke 

syntes det er seksualisert;  

 

14. Hvor enig eller uenig er du i at dette bilde er seksualisert? 

Figur 4: the Chive: 10/03-2017: http://thechive.com/2017/03/10/there-are-sexy-chivers-among-us-60-photos-30/ 
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 Veldig uenig 

 Uenig 

 Litt uenig 

 Litt enig 

 Enig 

 Veldig enig 

▪ Gjerne skriv kommentarer til hva som gjør bildet seksualisert eller hvorfor du ikke 

syntes det er seksualisert;  

15. Hvordan tror du andre definerer seksuelle bilder i sosiale medier?  

 Skriv fritt; 

16. Hvor enig eller uenig er du i at kvinner/jenter oftere blir seksualisert enn menn/gutter? 

 Veldig uenig 

 Uenig 

 Litt uenig 

 Litt enig 

 Enig 

 Veldig enig 

 Vet ikke 

 

Instagram 

Her ønsker jeg å undersøke hvordan du bruker Instagram, hvem du kommuniserer med og 

hva slags bildeinnhold du velger å publisere. Kryss av for svaralternativene som gjelder deg, 

også der du kan oppgi flere svar på samme spørsmål. Det er fint om du skriver litt under de 

åpne spørsmålene og kom gjerne med eksempler om du har noen. 

 

17. Bruker du Instagram? 

 Ja 

 Nei 
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- Om du svarer ’nei’, gå videre til spørsmål 26.  

18. Om du bruker Instagram, hvor ofte tar du i bruk tjenesten?  

 Opptil flere ganger om dagen 

 Daglig 

 1-2 ganger i uken 

 Ukentlig  

 Månedlig 

 Sjeldnere 

 Aldri 

 Annet: Spesifiser; 

19. Har du åpen eller lukket profil? (hvilke brukerinnstillinger har du valgt?) 

 Åpen profil 

 Lukket profil 

Forklar hvorfor:  

20. Med hvem og hvor ofte kommuniserer du? Kommunikasjon kan innebære alt fra å 

like/kommentere et innlegg til direkte kontakt i chat (Du kan velge flere) 

▪ Familiemedlemmer  

o Flere ganger per dag 

o Hverdag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke  

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

▪ Venner og bekjente 

o Flere ganger per dag 

o Hverdag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 



  133 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

▪ Personer du kjenner gjennom Instagram 

o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

▪ Tilfeldige personer på Instagram 

o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

21. Hvilke av følgende aktiviteter gjør du på Instagram? (Sett ring rundt det som stemmer for 

deg, du kan velge flere) 

A Holde kontakt med familie 

B Holde kontakt med venner og bekjente 

C Holde kontakt med personer kjent på Instagram 

D Være i kontakt med tilfeldige personer på Instagram 

E Laster opp bilder 

F Laster opp bilder av deg selv 

G Laster opp film 
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H Laster opp filmer av deg selv 

I Sender filer til andre ved hjelp av emneknagger/tagger 

J Sender filer til andre i privat chat 

K Sender bilder av deg selv i privat chat 

L Bruke filter 

M Besøker andres brukerprofiler 

N Undersøker brukerprofiler foreslått av Instagram  

O Søker etter spesifikke typer innhold  

Annet: spesifiser;  

22. Hvor ofte laster du opp bildemateriale på tjenesten? 

 Flere ganger per dag 

 Hver dag 

 Nesten hverdag 

 Flere ganger per uke 

 Flere ganger per måned  

 Nesten aldri 

 Vet ikke 

 Annet: Spesifiser; 

23. Har du sendt eller publisert bildemateriale av deg selv med følgende karakteristikker på 

Instagram, og hvor ofte skjer dette? 

 Hverdagslig (som trening, mat, skole, jobb, familie, venner, bekjente) 

o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 
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o Vet ikke 

 I undertøy 

o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

 I badetøy 

o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

 Naken 

o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

24. Hvis du har sendt eller lastet opp bilde av seksuell karakter på Instagram, hva er/var 

motivasjonen? (Du kan velge flere) 

 Romantisk 

 Vennskapelig 

 Flørtende 
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 Søker/søkte oppmerksomhet/ønsket tilbakemeldinger 

 Liker å vise meg/stolt av deg selv 

 Følte meg presset (GLEMT) 

 Lettere å gjøre det via Instagram enn det ellers er 

 Vet ikke 

 Har ikke sendt eller lastet opp bilde av seksuell karakter på Instagram 

 

24B. Om du har sendt eller lastet opp bilder av seksuell karakter på Instagram, har noen andre 

lastet opp slike bilder av deg på samme plattform? (Må ikke være de samme bildene du 

selv har delt/sendt til andre) 

 Nei  

 

 Ja, utdyp;  

25. Synes du det er forskjell på hvordan gutter og jenter bruker Instagram, i så fall hvordan? 

 Utdyp;  

 

Snapchat 

Her ønsker jeg å undersøke hvordan du bruker Snapchat, hvem du kommuniserer med og hva 

slags bildeinnhold du velger å publisere/Snappe. Kryss av for svaralternativene som gjelder 

deg, også der du kan oppgi flere svar på samme spørsmål. Det er fint om du skriver litt under 

åpne spørsmålene og kom gjerne med eksempler. 

26. Bruker du Snapchat? 

 Ja 

 Nei 

- Om du svarer ’nei’, gå videre til spørsmål 37.  

27. Om du bruker Snapchat hvor ofte tar du i bruk tjenesten?  

 Opptil flere ganger om dagen, 

  Daglig 

 1-2 ganger i uken 
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 Ukentlig,  

 Månedlig 

 Sjeldnere 

 Aldri 

 Annet: Spesifiser; 

28. Hvem er kontaktene dine på Snapchat? 

 Familie 

 Venner og bekjente 

 Personer du aldri har møtt ansikt-til-ansikt 

 Ukjente (personer du vanligvis ikke har kontakt med) 

 

29. Med hvem og hvor ofte kommuniserer du? Kommunikasjon kan innebære alt fra å se på 

MyStory til direkte kontakt i chat (Du kan velge flere) 

▪ Familiemedlemmer  

o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke  

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

▪ Venner og bekjente 

o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

▪ Personer du kjenner gjennom Instagram 
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o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

▪ Tilfeldige personer på Snapchat 

o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

30. Hvor ofte mottar du Snap, og fra hvem? (Du kan velge flere) 

▪ Familiemedlemmer  

o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke  

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

▪ Venner og bekjente 

o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 
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o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

▪ Personer du kjenner gjennom Instagram 

o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

▪ Tilfeldige personer på Snapchat 

o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

31. Hvilke av følgende aktiviteter gjør du på Snapchat? (Sett ring rundt det som stemmer for 

deg, du kan velge flere)  

A Snapper bilder 

B Snappe bilder av deg selv 

C Snappe film 

D Snappe film av deg selv 

E Se på MyStorys gitt av kontaktlisten 

F Se på Mystorys anbefalt av Snapchat 

G Dele MyStory 
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H Bruke Chat 

Annet: spesifiser; 

32. Har du sendt eller publisert bildemateriale av deg selv med følgende karakteristikker på 

Snapchat, og hvor ofte skjer dette? 

▪ Hverdagslig (som trening, mat, skole, jobb, familie, venner, o.l.) 

o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

▪ I undertøy 

o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

 I badetøy 

o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

 Naken 
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o Flere ganger per dag 

o Hver dag 

o Nesten hver dag 

o Flere ganger per uke 

o Flere ganger per måned 

o Nesten aldri 

o Aldri 

o Vet ikke 

33. Hvis du har sendt eller lastet opp bilde av seksuell karakter, hva er/var motivasjonen? Du 

kan velge flere 

 Romantisk 

 Vennskapelig 

 Flørtende 

 Søker/søkte oppmerksomhet/ønsket tilbakemeldinger 

 Liker å vise meg/stolt av deg selv 

 Følte meg presset 

 Lettere å gjøre det via Snapchat enn ellers 

 Humor  

 Vet ikke 

 Har ikke sendt eller lastet opp bilde av seksuell karakter på Instagram 

 

33B. Om du har sendt eller lastet opp bilder av seksuell karakter på Snapchat, har noen andre 

lastet opp slike bilder av deg på samme plattform? (Må ikke være de samme bildene du selv 

har delt/sendt til andre) 

 Ja, utdyp;  

 

 Nei 

34. På en skala fra 1-5 hvor 1 er minst og 5 er høyest, i hvor stor grad har det å si for deg at 

Snapchat ikke lagrer bildeinnholdet og at bildeinnholdet har en tidsbegrensning når du 

sender av seksuell karakter?  

 ................ 



  142 

35. Har du tatt en skjermdump (’screenshot’) av bildeinnhold gjort tilgjengelig for deg på 

Snapchat? 

 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 

36. Syntes du det er forskjell på hvordan gutter og jenter bruker Snapchat, i så fall hvordan? 

 Hvis ja, gjerne utdyp;   

 

Påvirkning 

Dette er siste del av spørreskjemaundersøkelsen. Her ønsker jeg at du går nærmere inn på 

hvordan bruken av Instagram og Snapchat får deg til å føle. Gjerne skriv litt under de åpne 

spørsmålene, og bruk eksempler om du har noen.   

37. Føler du at seksualiserte bilder i sosiale medier fremkaller noe form for press? 

 Ja 

 Nei 

 Vet ikke, har aldri tenkt slikt 

Om ja, hva slags form for press? (Du kan velge flere) 

o Press om å dele tilsvarende bildeinnhold 

o Kroppspress 

o Sosialt press 

o Synlighetspress 

o Materielt press 

o Annet: Spesifiser;  

38. Hva betyr tilbakemeldinger og likes for deg? 

Utdyp; 

39. Følger du spesifikke brukerprofiler på Instagram eller Snapchat-kontoer fordi de består av 

bestemte typer innhold? 

 Gjerne forklar hva slags type innhold det gjelder;    
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40. Hvilken av følgende følelser passer mest til hva du syntes om seksualiserte bilder i sosiale 

medier? 

 Fint 

 Inspirerende 

 Det er greit 

 Plagsomt/Irriterende 

 Tilfredsstillende 

 Stress 

 Vet ikke 

Annet: Spesifiser;  

41. Har du noensinne følt deg seksualisert av andre? 

 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 

41B. Hvis ja, hva var det som gjorde at du følte det slik?  

 Forklar;  

 

 

Tusen takk for at du deltok i undersøkelsen! 
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Vedlegg 5 Bekreftelse fra NSD 
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and demure to raunchy and risqué, I: Mail Online. Hentet 10.08.2017 fra 
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http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3516035/The-evolution-sex-appeal-100-year-old-postcard-images-sexy-women-world-idea-perfect-pin-gone-dainty-demure-raunchy-risque.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3516035/The-evolution-sex-appeal-100-year-old-postcard-images-sexy-women-world-idea-perfect-pin-gone-dainty-demure-raunchy-risque.html


  146 

Vedlegg 7 1947 
Miller, G. (12.05.2017). 1950s Classic Hollywood Blonde Bombshells. I: Reel Rundwown. 

Hentet 10.08.2017 fra https://reelrundown.com/celebrities/Blond_Bombshells 

 

 

https://reelrundown.com/celebrities/Blond_Bombshells


  147 

Vedlegg 8 1991 
Blue 17. (29.11.2016). Naomi Campbell – 90s Supermodel. Skjermdump tatt 20.09.2016 fra 
https://www.blue17.co.uk/vintage-blog/naomi-campbell-90s-supermodel/ 

 



  148 

Vedlegg 9 2017 
The Chive. (10.03.2017). There are Sexy Chivers among us (60 photos). Skjermdump tatt 

20.09.2017 fra http://thechive.com/2017/03/10/there-are-sexy-chivers-among-us-60-photos-30/ 



 

 


	1 Introduksjon
	1.1 Problemstillinger
	1.2 Begrepsformuleringer og tidligere forskning
	1.2.1 Sosiale medier og bildedelingstjenester: norsk statistikk
	1.2.2 Oppsummert: valg av problemstilling

	1.3 Oppgavestruktur og leserveiledning

	2 Den seksuelle revolusjonen: Teoretiske perspektiver på sex, seksualisering, seksuell identitet, pornografi og populærkultur
	2.1 Populærkultur: om kultur og ideologi
	2.1.1 Populærkultur

	2.2 Seksualiseringen av samfunnet og kulturen
	2.2.1 Viktoriansk epoke og kristendom: seksualitetssensur
	2.2.2 Den seksuelle revolusjonen: Sex selger
	2.2.3 Den seksuelle revolusjonen: Sex på agendaen
	2.2.4 Seksualisert mediekultur

	2.3 Hva er pornografi? Mot en definisjon
	2.3.1 Erotikk
	2.3.2 Pornografi

	2.4 Porno–chic
	2.4.1Tidligere forståelse av uttrykket
	2.4.2 Postfeminisme
	2.4.3 Porno-chic
	2.4.4 Objektivisering
	2.4.5 Striptease kultur
	2.4.6 Kritikk av pornosfæren og selvseksualisering

	2.5 Kort oppsummering

	3 Bruk av Instagram og Snapchat: Teoretisk rammeverk for identitetskonstruksjon, teknologiske forutsetninger og fotografiske sjangerforventinger
	3.1 Sosiale medier
	3.1.1 Algoritmer: teknologiske og kulturelle filtre
	3.1.2 Instagram
	3.1.3 Snapchat

	3.2 Konstruksjon av selvet i sosiale medier
	3.2.1 Sosialitet og identitet
	3.2.2 Erving Goffman
	3.2.3 Leary & Kowalski
	3.2.4 Sjanger
	3.2.5 Fotografi og individ
	3.1.6 Utfordringer for impression management: publikum


	4 Metodisk tilnærming
	4.1 Valg av metode
	4.1.1Spørreskjemaundersøkelse som metode

	4.2 Metodisk fremgangsmåte
	4.2.1 Litteratursøk
	4.2.2 Utvalg og innsamlingsmetodikk
	4.2.3 Formulering av spørreskjema
	4.2.4 Bildeutvalg
	4.2.5 Pilottesting

	4.3 Behandling av datamaterialet
	4.3.1 Koding og kategorisering
	4.3.2 Sitatendringer

	4.4 Vurdering av datas kvalitet
	4.4.1 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhet
	4.4.2 Metodiske og analytiske utfordringer
	4.4.3 Etiske hensyn

	4.5 Oppsummering av metodisk tilnærming

	5 Datafremstilling
	5.1 Kjønn- og aldersfordeling
	5.1.1 Tilgang og tidsbruk

	5.2 RQ1: Har norske 16-19 åringer ulik oppfatning om hva de definerer som seksualisert?
	5.2.1 Å definere seksualisering: uten innspill
	5.2.2 Å definere seksualisering: med innspill
	5.2.3 Seksualiserende virkemidler
	5.2.4 Hvordan tror du andre definerer seksualiserte bilder i sosiale medier?
	5.2.5 Om å bli seksualisert av andre

	5.3 RQ5: Hvordan ser brukere av sosiale medier på seksualisering i dag?
	5.3.1 Instagram
	5.3.2 Snapchat
	5.3.3 Fotografiets utvikling
	5.3.4 Kort oppsummering av del 1

	5.4 RQ4: Er selvseksualisering gjennomført forskjellig på Instagram og Snapchat, og er det en forskjell i hyppighet?
	5.4.1 Kommunikasjonskartelegging
	5.4.2 Aktivitetsfordeling
	5.4.3 Bildedeling
	5.4.4 Sekundær bildedeling

	5.5 RQ2 Hvilke grunner gir norske 16-19 åringer for å kle av seg på Instagram og Snapchat?
	5.5.1 Seksualiseringsmotivasjon

	5.6 RQ3: Opplever de et press for å kle av seg, og eventuelt hvorfor eller hvordan press?
	5.6.1. Tilbakemeldinger og likerklikk
	5.6.2 Seksualiserte bilder: pressfremkallende?
	5.6.3 Kort oppsummering av del 2

	5.7 Selvseksualisering?

	Kapittel 6 Analyse
	6.1 Teknologi
	6.1.2 Kognitive filtre
	6.1.3 Bildedelingsmedier: fotografiske sjangerforventninger

	6.2 Seksualisering
	6.2.1 Fra sensur til «The Big Story»: Seksualiseringsforståelse
	6.2.2 Puslespillet kropp: en oppskrift på suksess?
	6.2.3 Flere dimensjoner av gammel og ny
	6.2.4 Retningslinjer
	6.2.5 Erotikk og pornografi
	6.2.6 Hyperseksualisering

	6.3 Motivasjon(er)
	6.3.1 Når den seksuelle kroppen blir gjenstand for humor
	6.3.2 Identitetskonstruksjon: Motiverende idealer?
	6.3.3 Porno-chic
	6.3.4 Strippekultur
	6.3.4 Porno-dude?

	6.4 Problematisering
	6.4.1 Moderne sexisme? «Girl power» i trøbbel
	6.4.2 Ung seksualitet i et voksent bildelandskap
	6.4.3 Risikoer


	Kapittel 7 Konklusjon
	7.1 Hovedfunn: bidrag til forskning
	7.1.1 Har norske 16-19 åringer ulik oppfatning om hva de definerer som seksualisert?
	7.1.2 Hvilke grunner gir norske 16-19 åringer for å kle av seg på Instagram og Snapchat? Opplever de et press for å kle av seg, og eventuelt hvorfor eller hvordan press?
	7.1.3 Er selvseksualisering gjennomført forskjellig på Instagram og Snapchat, og er det en forskjell i hyppighet?
	7.1.4 Hvordan ser brukere av sosiale medier på seksualisering i dag?

	7.2 Refleksjoner: analytiske slutninger
	7.3 Forslag til videre forskning

	Litteraturliste
	Vedlegg 1 Informasjonsskriv til elever
	Vedlegg 2 Samtykke
	Vedlegg 3 Informasjonsbrev til skolen
	Vedlegg 4 Spørreskjemaundersøkelsen
	Vedlegg 5 Bekreftelse fra NSD
	Vedlegg 6 1919
	Vedlegg 7 1947
	Vedlegg 8 1991
	Vedlegg 9 2017

